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Îmbunătățirea competențelor profesionale a 11 elevi ai Colegiului Tehnic de
Industrie Alimentară prin participarea la proiectul Erasmus Plus TRIP –
Program de internship în turism și alimentație
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară este partener în anul școlar 2017-2018 în Proiectul
Erasmus Plus KA1 de formare profesională TRIP (Tourism and Restaurants Internship
Programme) – Program de internship în turism și alimentație, cu numărul de referință 2017-1RO01-KA102-035895, coordonat de Asociația “O șansă pentru fiecare”, Iași, România.
Partenerii naționali implicaţi în proiect:
Liceul Tehnologic Hîrlău, România
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, România
Colegiul Economic ”Octav Onicescu” Botoșani, România
Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, România
Organizația parteneră:
C4G – Consulting and Training Network LDA Lisabona, Portugalia
Obiectivele principale ale proiectului:
O1 - dezvoltarea competențelor practice cheie specifice meseriei pentru un număr de 40 elevi prin
participarea la stagii de pregătire practică într-o țară europeană cu tradiție în domeniu;
O2 - dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 12 cadrelor didactice prin
adoptarea de noi metode și practici de lucru în scopul îmbunătățirii eficienței educației școlare și a
procesului de dezvoltare profesională a elevului;
O3 - familiarizarea cu alte culturi, tradiții și condiții de lucru real în firme europene pentru un număr
de 52 beneficiari prin participarea la acțiunea de mobilitate;
O4 - îmbunătățirea competențelor lingvistice pentru un număr de 52 beneficiari prin participarea la
stagii de pregătire în unități profesionale din UE;
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O5- valorizarea cunoștințelor și competențelor dobândite în timpul mobilității prin împărtășirea
experienței cu toți factorii interesați (elevi, cadre didactice, alte unități de învățământ, furnizori de
formare, etc) pentru creșterea calității și atractivității serviciilor educaționale oferite;
Grup ţintă:
40 elevi înscriși în unitățile de învățământ partenere
12 cadre didactice și personal de conducere din unitățile de învățământ partenere.
În urma procesului de selecție care a avut loc în noiembrie 2017, elevii și profesorii selectați au
fost următorii:
-

Liceu. profil turism și alimentație: Andrușcă Alexandru Petru, Botez Marius Dănuț, Ivănuță
Denisa Sînzîiana, Moscaliuc Florin Mihai, Sumăr Nicolaie, Bejinariu Sebastian Mihăiță
(rezervă ce a fost selectată după consultarea cu AN);

-

Școală profesională brutar-patiser: Calancea Livia Mărioara, Sasu Florina Mihaela, Șoiman
Robert Alin, Polonic Roxana Mariana, Oniciuc Cristi Marian;

-

Profesori: Hladiuc Tatiana, Lupan Cristina Lăcrămioara, Sahleanu Emilian.

Cei 11 elevi, 6 de la profilul turism, specializarea tehnician în turism și 5 de la școala
profesională specializarea brutar-patiser/preparator de produse făinoase, au beneficiat în perioada 1627 aprilie 2018 de un stagiu de pregătire practică în companii din Lisabona, conforme cu profilul la
care studiază.
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Elevii de la turism au desfășurat activități specifice în diferite hoteluri de 3 și 4 stele din
capitala portugheză iar cei de la școala profesională au efectuat practică la renumita companie Pingo
Doce, reușind să învețe în cele două săptămâni modul de preparare a produselor de brutărie și
patiserie tipic portugheze.

Pe lângă competențele de specialitate, elevii și-au îmbunătățit competențele de comunicare în
limba engleză, precum și bagajul cultural prin frumoasele vizite efectuate în timpul liber atât la
obiective istorice din Lisabona, cât și din Sintra.
În urma efectuării stagiului, elevii au primit certificatul de mobilitate Europass, document în
care se precizează noile competențe asimilate, precum și o fișă de evaluare a activității prestate în
fiecare dintre companii.
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Toți cei 11 elevi au revenit din mobilitate cu impresii unice și extraordinare despre experiența
lor de viață și de muncă în Lisabona, un oraș frumos și important al Europei.

Profesor Violeta Iacentiuc
6

Ultima activitate de învățare din cadrul proiectului
Cooperative Interactive Learning, la școala
coordonatoare din Komarno, Slovacia
În săptămâna 30 aprilie - 4 mai 2018 a avut loc cea de a treia activitate de învățare din cadrul
proiectului Cooperative Interactive Learning, la școala coordonatoare Stredna odborna skola
obchodu a sluzieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola din localitatea Komarno,
Slovacia. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au participat: Maria Reuț - director
adjunct, Violeta Iacentiuc - profesor coordonator și elevii: Bolocan Nicoleta, Melniciuc Ioana,
Tucaliuc Bogdan, Iftimie Andrei și Spoială Adrian, toți din clasa a XI-a la specializarea turism și
alimentație.

Primele activități au fost de tip nonformal, de cunoaștere a membrilor echipelor din cele 3
țări. Într-un timp scurt și într-o atmosferă destinsă, elevii au făcut cunoștință și au aflat câteva
informații despre colegii lor.
Programul activităților a continuat cu
lucrul în echipe mixte (un elev slovac, un elev
român, un elev italian) pentru realizarea ultimelor
părți din Ghidul Turistic Interactiv, produs final al
proiectului - ghid complex care furnizează oricărui
turist informații variate despre regiunile celor trei
țări implicate în proiect.
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Elevii au realizat în colaborare prezentări
Prezi despre atracțiile turistice regionale și despre
calendarul evenimentelor importante (festivaluri,
târguri, concerte, spectacole) ce au loc lunar în
fiecare dintre regiuni. Apoi au prezentat produsul
muncii în echipă în fața colegilor, îmbunătăținduși capacitățile de comunicare în limba engleză, pe
lângă abilitățile digitale de utilizare a unor programe și aplicații noi.

S-a organizat o conferință finală, de prezentare și evaluare a proiectului, conferință la care au
luat parte oficialități ale orașului Komarno, directori de la alte școli din oraș, profesorii și elevii
implicați în activitățile derulate pe parcursul a doi ani în cadrul proiectului. Cu această ocazie au fost
înmânate și certificatele de participare la ultima activitate de învățare din cadrul parteneriatului
Cooperative Interactive Learning.
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Trebuie menționate și vizitele culturale efectuate în timpul liber la obiective din orașul
Komarno, precum și în capitala Slovaciei - Bratislava.

În concluzie, ultima activitate de învățare din cadrul proiectului a fost foarte bine organizată,
centrată

pe

obiectivele

proiectului,

reușindu-se

finalizarea

Ghidului

Turistic

Interactiv

(https://coopeative-interactive-learning.webnode.sk/the-interactive-atlas/), ghid realizat numai în
echipe de lucru mixte, pe parcursul a trei activități de învățare și a două activități de învățare virtuale
derulate în cei doi ani de proiect.
Putem spune că elevii și profesorii din cele trei școli europene au devenit cu adevărat prieteni
în acești doi ani și în mod sigur colaborarea dintre școlile partenere va continua și în viitor, prin alte
proiecte Erasmus Plus.

Profesor Violeta Iacentiuc
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A doua activitate de învățare din cadrul proiectului de
parteneriat strategic SIKULA – la școala parteneră din La
Solana, Spania
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară derulează între 1 septembrie 2017 și 31 august
2019 proiectul Erasmus Plus de parteneriat strategic între școli „Students‟ International Knowledge
Unveil Lovely Areas” (S.I.K.U.L.A.) coordonat de Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Enrico Medi”, Randazzo, Italia.
Principalul scop al acestui proiect este promovarea din punct de vedere turistic a regiunilor
în care se găsesc școlile partenere (Italia, Spania, Croația, Portugalia, România). Fiecare dintre
parteneri va propune itinerarii turistice reprezentative atât pentru frumusețile naturale, culturale,
istorice ale regiunilor, cât și pentru gastronomia locală. Elevii vor învăța lucruri noi, vor vizita
locuri noi și vor experimenta pe viu itinerariile propuse, exprimându-și părerile și sentimentele prin
intermediul unor chestionare elaborate în cadrul proiectului.

În săptămâna 21-25 mai 2018 a avut loc a doua activitate de învățare din cadrul proiectului
la școala parteneră I.E.S. „Modesto Navarro”, din La Solana, Spania. Conform repartizării realizate
la prima întălnire de proiect, oaspeți la această activitate au fost reprezentanții școlilor din România
și din Croația. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au participat elevii Iasmina
Bandol, Adrian Onofrei și Ionuț Gemeniuc, din clasa a X-a profil turism, însoțiți pe profesoarele
Violeta Iacentiuc și Monica Lepcaliuc, iar din partea școlii din Croația un număr egal de elevi și
profesori.
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Activitatea de învățare de la școala spaniolă a fost foarte bine organizată, gazdele propunând
itinerarii specifice pentru cultura, arhitectura, frumusețile naturale și gastronomia locală a regiunii
Castilla - La Mancha, locuri prin care don Quijote și-a trăit aventurile în celebra carte a lui
Cervantes. Astfel, participanții au descoperit frumoasele catedrale spaniole din zonă, castele și
clădiri pline de istorie, precum și gastronomia locală. Cel mai impresionați am fost de cele 17 lacuri
din parcul național Ruidera, rezervație naturală care adăpostește specii deosebite de plante și păsări.

După fiecare itinerariu propus, elevii și profesorii au completat chestionare online în care au
apreciat cele văzute și învățate. De asemenea s-au realizat filme de prezentare a itinerariilor
culturale, naturale și gastronomice spaniole, filme care vor face parte din PromoTour-ul regiunii. La
ultima activitate de învățare din cadrul proiectului – ce va avea loc la școala coordonatoare din
Sicilia, în mai 2019, aceste PromoTour-uri vor fi prezentate în cadrul unui eveniment larg –
EtnaShoolExpo.

Ziua de miercuri a fost dedicată gastronomiei locale. În prima parte a zilei s-a efectuat o
vizită la o fermă locală producătoare de vin, unde ni s-a prezentat modul de obținere al vinului,
începând cu prezentarea soiurilor de viță de vie tradiționale cultivate și terminând cu ambalarea și
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depozitarea sticlelor de vin. După această vizită, elevii și profesorii au gătit împreună produse
specifice celor trei țări participante la activitatea de învățare. Echipa română a combinat produse
spaniole locale (“chorizo” și diferite condimente) în mâncarea românească tradițională, rezultatul
fiind o iahnie de fasole “delicioasă”, asortată cu o mămăligă pufoasă. La finalul zilei am fost invitați
la fabrica de brânză “La Luna” din La Solana, unde elevii și profesorii au învățat pe viu modul de
preparare al brânzei de capră.

În ultima zi a întâlnirii, participanții la activitatea de învățare au fost invitați la primăria
localității La Solana, unde a avut loc o discuție televizată între primar și profesorii europeni
prezenți, elevi, părinți și reprezentanți ai agenților economici. După acea a avut loc festivitatea de
înmânare a certificatelor de participare de către directorul școlii partenere I.E.S. „Modesto
Navarro”.
Trebuie spus că elevii au locuit în tot acest timp în familii gazdă. Familiile celor trei elevi
spanioli Javier, Pedro și Martin, care
au fost gazdele elevilor noștri, s-au
apropiat foarte mult de ei în această
săptămână și, la sfârșit, despărțirea a
fost plină de emoții și regrete.
Echipa română a fost plăcut
impresionată

de

căldura

și

ospitalitatea gazdelor spaniole, de
frumusețea locurilor și de istoria lor.

Profesor Violeta Iacentiuc
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Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie:
Concursul judeţean ,,EDU-TEH” - creativitate şi inovare
În cadrul săptămânii ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”, marţi, 15 mai 2018, la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a avut loc a doua ediţie a Concursului judeţean domeniul
tehnic - C.A.E.J, ediţia a II-a , intitulat “EDU-TEH” - creativitate şi inovare, coordonator prof.
Mihaela Calistru.
La concurs au participat direct sau indirect 60 de elevi de la: Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuți,
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, Colegiul
Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic ,,Vasile Lovinescu” - Fălticeni, Școala cu
clasele I-VIII nr.4 – Suceava, Centrul Școlar de Educație Incluzivă – Suceava și Palatul Copiilor
Suceava, Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” - Târgu Neamţ.

Concursul a debutat cu prezentarea realizată de doamna director adjunct Maria Reuţ, care a
urat succes participanților și cât mai multe ediții în continuare. Un gând bun a fost transmis din
partea Universității “Ştefan cel Mare” - Facultatea de Mecanică, de către studentul din anul III
Cosovanu Beniamin care a prezentat şansele pe care un absolvent de învăţământ profesional şi
tehnic le are pe mai departe, exemplificând cu un stand experimental - robot sortator pe care l-a
realizat împreună cu alţi colegi.
Competiţia şcolară are rolul să stimuleze creativitatea ştiinţifică, tehnică şi tehnologică a
elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare,
investigare şi exprimare, într-un context interdisciplinar.
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Concursul s-a adresat elevilor din învăţământul preuniversitar cu
aptitudini şi înclinaţii deosebite pentru domeniile educaţiei tehnice:
gândire teoretică şi analitică, gândire tehnică, gândire originală,
flexibilitatea

gândirii,

priceperi

practice

şi

experimentale,

inventivitate, imaginative ştiinţifică anticipativă, aptitudini creative şi
inovative.
Concursul Edu-TEH-creativitate și inovare s-a desfăşurat pe
3 secţiuni:
a) Măsurări tehnice
b) Simpozion-referate tehnico-științifice
c) Machete-Roboți, Lego, Navomodele, etc.
Cu prezentare prin:
componenta A – participare directă;
componenta B – participare indirectă/prin corespondenţă(doar secțiunea de referate).
Elevii prezenți au fost de la profilele tehnice-mecatronică, transporturi, electronica, energetică,
automatizări și navomodele.
Pentru fiecare secţiune şi domeniu din cadrul concursului, elevii au fost repartizaţi pe trei
categorii de participare:
I.
II.
III.

Elevi din învăţământul liceal tehnologic, profilul tehnic (clasele a IX-a - a XII-a).
Elevi din învăţământul gimnazial (clasele a V-a - a VIII-a).
Elevi din învăţământul profesional de 3 ani (clasele a IX-a - XI-a).
Indiferent de categoria de participare, elevii au putut activa la oricare dintre secţiunile

concursului, respective oricare dintre domeniile de concurs.
În cadrul aceleiaşi secţiuni un elev sau o echipă de elevi au putut participa la maxim două
domenii de concurs.
Proba de măsurări s-a desfășurat scris, prin rezolvare de itemi.
Pentru secțiunea Simpozion, elevii au elaborat, tehnoredactat şi prezentat în plen referate
tehnice sau lucrări de specialitate conforme cu domeniul şi categoria de participare, care au fost
schematizate prin prezentare PPT. Tematica principală a simpozionului tehnico-ştiinţific a urmărit
eficientizarea actului educațional prin asigurarea şi implementarea mijloacelor de învăţământ
adecvate (echipamente reale şi echipamente virtuale) pentru a materializa principiile: “învăţare prin
practică” şi ,,învăţare prin cercetare”. Obiectivul principal al simpozionului s-a identificat cu
14

stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală şi inovarea
psihopedagogică a cadrelor didactice tehnice, încurajând elevii şi profesorii să-şi dezvolte modele
proprii de explorare, investigare şi exprimare, într-un context interdisciplinar creativ şi inovator.
Cea mai spectaculoasă a fost Secțiunea Machete cu subcomponente-roboți urmăritori pe
linii, robot labirint și Micro Sumo, machete funcționale, machete nefuncționale, roboți cu
telecomandă, roboți lego-mobili și navomodele, unde elevii participanți s-au întrecut în arta
măiestriei cu care au fost realizate machetele din concurs. Proba de “Micro Sumo” a presupus
confruntarea între 2 roboţi de dimensiuni mai mici, dar cu forțe impresionante, care au delectat
publicul. Robotul mobil este un sistem complex care poate efectua diferite activităţi într-o varietate
de situaţii specifice lumii reale. Pentru a vedea roboții în acțiune, elevii au lucrat zile în şir. Ei
spun că pentru a executa comenzile, au aplicat concepte matematice și științifice. Micii inventatori
spun că vor să schimbe lumea prin intermediul roboţilor și machetelor create de ei. Roboții
urmăritori pe linii sunt cei care, cu ajutorul unor senzori, urmăresc o linie neagră pe un fundal alb.

Lucrările

de

la

Secţiunea-Simpozion

participante

vor

fi

cuprinse

în

Revista

MECATRONISTUL şi machetele prezentate în expoziţia din aula şcolii.
Elevii au realizat un adevărat spectacol prin prezentarea maiestuoasă a capacităților
machetelor prezentate. Roboți, mașini cu telecomandă, roboți cu șine teleghidați prin
microprocesoare , senzori și componente inteligente de ultimă generație au făcut deliciul elevilor și
profesorilor prezenți culminând cu aplauze de bucurie pentru munca depusă de concurenți.
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La aceste secțiuni a fost evaluate nivelul de creativitate a unui produs (inclusiv a referatului
tehnic) care s-a făcut plecând de la patru criterii de bază: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea,
creativitatea şi caracterul elaborat al propunerilor.
Fluiditatea: reprezintă evaluarea cantităţii de idei emise pentru o categorie.
Flexibilitatea: este capacitatea de a propune idei din categorii diferite.
Originalitatea: reprezintă caracterul a ceea ce este mai puţin frecvent sau deosebit.
Elaborarea: trimite la nivelul de concretizare sau la bogăţia detaliilor folosite în
descrierea ideii.
Participanții au fost premiați cu diplome, aplauze și felicitări, cu dorința de a se revedea întro nouă competiție în anul următor.
Elevii au demonstrat că nu acumulează doar cunoștințe, ei știu să le pună în practică, pot
opera cu termeni specifici, să dobândească noi competențe și să se manifeste ca tineri valoroși,
merituoși și de ce nu, spre performanță. În concluzie putem spune că acest concurs şi-a atins
obiectivele, fiind benefic pentru ridicarea nivelului de pregătire tehnică a elevilor, prin contribuția
asiduă a domnilor profesori coordonatori, premergător concursului şi prin desfăşurarea efectivă a
acestuia.
Întrecerile, concursurile, analiza activităţilor stimulează activitatea şi iniţiativa elevilor, îi
învaţă să muncească, le oferă bucurii şi-i obişnuiesc să activeze în colectiv. Efectul educativ al
acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât ele reuşesc mai bine să-i pună pe elevi în situaţia de a
munci ei înşişi în toate formele de activitate şi în orice etapă de desfăşurare a lor.
Concursul a fost o experiență de succes pentru toți, un deosebit mod de a realiza schimb de
bune practici, de competiție și fair play între concurenți,de modele de urmat și noi experiențe
posibile printr-un alt fel de educație, cea nonformală, dar foarte eficientă.

Prof. Mihaela Calistru
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Caravana proiectelor CTIA - Educație – Valori - Modele
Scopul

activității:

de

a

mulțumi

comunității pentru sprijin și incredere, de a
ne face cunoscuți prin proiectele pe care le
derulăm sau care s-au desfășurat în acest
an școlar.
Obiectivele educaționale ale activității:
- Să formăm comportamente adecvate în
societate
- Să creștem ideea de apartenență la un grup
- Să dezvoltăm capacitatea de empatie, respect și muncă în folosul comun
- Să formăm o conduită participativă la viața socială
- Să învățăm să fim mai buni unii cu alții
- Să învățăm să ne punem în valoare abilitățile, deprinderile
- Să adoptăm criterii morale în aprecierea oamenilor
Participanți: 580 de persoane participante, dintre care 550 elevi din școală (clasele IX-XI), 5elevi
de la alte licee, 2 foști elevi, 20 profesori ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava,
Intermedia TV, reprezentanți ai Jandarmeriei și Poliției Comunitare Suceava
Descrierea activității:
Cum am inceput…și de ce:
Ideea a pornit de la voluntarii proiectului ”Alege Sănătatea”, care sunt implicați și în alte
proiecte ale școlii și au dorit, în cadrul Școlii Altfel, să participe la mai multe activități, însă nu le
permitea orarul. Au venit cu propunerea ca fiecare proiect desfășurat în școală să fie pus în valoare de
un grup de elevi care s-au simtit cel mai bine participând la acele activități.
Ulterior, atât voluntarii cât și profesorii coordonatori au făcut un sondaj de opinie printre elevi
și au aflat astfel că ideile de a ne petrece timpul împreună sunt multe și interesante și….așa a început
totul. Așa a apărut ideea "Caravanei Proiectelor CTIA".
Am pornit demersurile administrative: obținerea aprobărilor din partea Primăriei, Poliției
Rutiere, precum și organizarea internă. Profesorii coordonatori au purtat un dialog cu elevii școlii
noastre despre activitatea pe care și-au ales-o din oferta „Școala altfel” și pe care urmau să o
desfășoare. De asemenea, diriginții claselor au centralizat propunerile elevilor pentru realizare a
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caravanei, perioadă în care am aflat că elevii noștri doresc să fie valorizați prin ceea ce fac în școală
și că sunt foarte creativi.
În următoarea etapă, în funcție de proiectul ales a fi reprezentat, elevi și profesori au
confecționat pancarte, afișe, pliante, stegulețe, și-au procurat materiale pentru participarea la
caravană. Fiecare, în funcție de posibilități, și-a pus amprenta pentru ,,a face să fie bine”.
Proiectele puse în valoare au fost : Altruism-Empatie-Respect, Alege Sănătatea, Alta Vista,
World for you, Biodiversity, Memorialul Baraboi- Braicu, Cadetul de azi, pompierul de maine, Eco
Școala, Cetățean european, EduTeh, Inițiativa în afaceri, Lumi de carte, Promovăm Bucovina, STEP,
Alegerea e a ta, Săptămâna meseriilor- mecanic auto și patiser.
Pe 16 mai 2018, într-o atmosferă emoționantă, pe terenul de sport al CTIA, elevi și profesori,
alături de părinți curioși, foști elevi, strigau într-un glas:
CTIA - e școala mea,
CTIA - lupt pentru ea,
CTIA - va exista!
În ultima etapă, profesorul coordonator și organizatorii au cerut feedback tuturor celor
prezenți la caravană, trăirile și impresiile acestora fiind diferite, dar pozitive.
Rezultatele obținute în urma activității:
- O experiență de a fi impreună în unitate dar și o mare diversitate de proiecte pe care le povestim și
altora
- Conștientizarea importanței lucrului bine făcut (ținută, atitudine, comunicare gestuală, material
demonstrative)
- Atitudinea tinerilor la finalul activității a fost schimbată în urma experiențelor trăite
- Identificarea și eliminarea unor prejudecăți legate de persoanele cu CES, de alte etnii, provenite din
centre de plasament sau cu cu părinți plecați în străinătate
- Eliminarea unor comportamente de comunicare de tip agresiv
- Gestionarea stimei de sine și a reacțiilor emoționale puternice
- Cultivarea încrederii asupra rolului pe care îl are comunitatea în formarea unor cetățeni activi
implicați în promovarea valorilor socio-profesionale
Toți cei prezenți la activitate și-au manifestat interesul pentru ca acest tip de activitate să
continue. Suntem la prima ediție și sperăm ca în anii următori să putem crește atât ca număr de
participanți, cât și prin diversificarea proiectelor în care sunt implicați elevii școlii noastre.
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Acest tip de proiect poate continua și poate crește ca anvergură doar prin dorința profesorilor,
elevilor și a partenerilor de a se implica. Toți își doresc acest lucru, fapt oglindit prin bucuria
chipurilor, confirmat în chestionarele de feedback aplicate în rândul participanților la finalizarea
activității.
Considerăm că această activitate este printre cele mai bune datorită următoarelor aspecte:
- Inițiativa a aparținut elevilor
- Au fost implicate foarte multe persoane
- Spiritul civic și de responsabilitate socială a fost dezvoltat involuntar de către participanți
pe tot parcursul activității, dar și după aceasta
- Lupta pentru egalitatea de șanse a fost una dintre concluziile proiectului, cu toții fiind de
acord că numai într-o lume tolerantă, altruistă și empatică viața este frumoasă
Mărturii ale participanților:
Rusu Iulian, elev în clasa a X-a: După părerea mea, elev al Colegiului Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava, caravana proiectelor ce a avut loc în cadrul liceului nostru, la care au
participat câteva sute de elevi în frunte cu profesori, a avut un impact asupra celor din jurul nostru
dar și a celor din exteriorul școlii, deoarece activitatea noastră, constructivă sub orice formă, a
atras atenția comunității locale. Noi, voluntarii proiectului "Alege sănătatea" ne declarăm mulțumiți
de impactul creeat în jurul nostru. Sper ca acest gen de activități, ce au debutat anul acesta, să se
reia în fiecare an pentru a a arăta tuturor ce facem și cu ce ne mândrim.
Gălățan Andrei, elev în clasa a XI-a: Am participat cu elan la o manifestare cu totul nouă, un marș
al bucuriei și al speranței noastre pentru viitor. Ne-am pregătit pentru această ocazie: am realizat
pancarte, afișe, pliante, ne-am confecționat tricouri cu deviza "Trust me I'am an emgeneer"
exprimând dorința noastră de a ne realiza professional, primii pași în această direcție fiind cei de
astăzi, prin activitățile din liceu.
Am fotografiat și filmat "Caravana proiectelor", care a înconjurat școala noastră precum un brâu
bucovinean care strânge mijlocul unei tinere în frumosul port românesc din acest colț de țară.
Daniel Leizeriuc, absolvent mecatronică: Ca fost elev al acestei școli, sunt fericit pentru că există
o astfel de manifestare și sper ca ea să continue și să aducă bucurii tuturor participanților. Așa
poate înțeleg și prietenii mei de ce am ales CTIA în anii de liceu.
Monica Lepcaliuc, profesor CTIA: Implicarea elevilor în proiecte educative aduce întotdeauna cu
sine un plus de valoare acestora, fie pe plan profesional, fie personal.Elevii noștri, generația actuală,
au nevoie de astfel de situații de socializare tocmai pentru dezvoltarea lor armonioasă nu numai din
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punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere al personalității și atitudinii față de viață, față
de prieteni și față de ei înșiși.A fost impresionant să vedem verva cu care elevii nostri s-au implicat
în proiecte diferite- de la nivel local până la nivel European și internațional- precum și mîndria,
imaginația și simțămintele pe care le-au prezentat comunității locale.Cu siguranță că vom continua
implementarea de activități extrașcolare și extracurriculare tocmai pentru a forma armonios
personalitatea elevilor care cres sub ochii noștri.
Bianca Gvinda, profesor CTIA: Caravana Proiectelor CTIA s-a dorit un eveniment de amploare,
în care profesorii și elevii liceului nostrum au prezentat comunității locale proiectele pe care le-au
inițiat și dezvoltat. A fost o activitate de promovare a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, dar
și un prilej de mândrie cu lucrul bine făcut din dragoste pentru școală și pentru elevii săi.
Liliana Pătuleanu, profesor CTIA: Bucurie, implicare, participare, pentru mecatroniștii clasei a XI
a într-o activitate care a unit și a reunite elevii școlii noastre! Cu această ocazie au fost evidențiate
de către participanți un lanț de proiecte europene, care au înconjurat în marș, cu mare bucurie,
școala noastră europeană. Proiectul S.T.E.P., la care am participat, inclus în

“Caravana

proiectelor”, a fost în primul rând ecoul unor experiențe profesionale de neuitat și a unor amintiri
frumoase din Germania, moment de care ne-am amintit cu drag. Totodată, gândurile noastre au
exprimat dorința unei reușite pe viitor, pentru care astăzi ne pregătim. Mult succes tuturor!
Maria Reuț, director adjunct CTIA, coordonator al proiectelor ,,Cadetul de azi, pompierul de
mâine", ,,Memorialul Baraboi-Braicu", ,,Altruism-Empatie-Respect": Propunerea colegei
noastre, Ana Vesa, de a organiza un marș al școlii având ca temă prezentarea proiectelor
extracurriculare mi s-a părut întîi cam îndrăzneață, dar apoi mi-am spus ,,de ce nu". Idee-plandificultăți-griji-și câte și mai câte stări și situații prin care a trecut colega noastră – dar totul s-a
finalizat atât de frumos! Mulți copii împreună, bucurându-se împreună, uitându-se unii la alții
bucuroși de proiectele pe care le-au avut colegii lor mai mici sau mai mari, atmosferă de sărbătoare.
Această Caravană cred că ne-a făcut să ne cunoaștem noi pe noi mult mai bine, să fim mai
îndrăzneți, să fim mai uniți, să ne bucurăm de rezultatele muncii profesorilor și copiilor. Cred cu
convingere că avem proiecte benefice formării și dezvoltării personale ale elevilor noștri și acestea e
bine să fie cunoscute de către fiecare membru al organizației noastre și de ce nu și de către
comunitate.
Această caravană mi-a dat prilejul de a-i cunoaște pe copii și dintr-o altă perspectivă, mi-a
dat ocazia să-mi fac cunoscute și proiectele pe care eu le coordonez, să mă gândesc la îmbunătățiri,
m-a făcut să-mi doresc să fac mai mult și mai bine. Cred că optimismul a venit din energia și elanul
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tinereții copiilor noștri. Cred că a fost o activitate de succes și-I doresc mult noroc Anei în această
competiție. Oricum, pentru mine, toate activitățile desfășurate în școala noastră sunt de succes
pentru că se muncește cu drag și dedicare.
LINK-URI activități: http//ctiasv.ro/Caravana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N6rIdJbm1vI
https://www.youtube.com/watch?v=hrE3eMvBnP4
SITE-UL activităților: www.ctiasv.ro

Profesor Ana Vesa
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Prin Bucovina: culori și valori
Scopul activității: urmărim ca elevii să descopere și să aprecieze patrimoniul turistic natural și
antropic al Bucovinei pentru a-și consolida sentimentul de apartenență la un spațiu cultural valoros.
Obiectivele educaționale ale activității:
- experimentarea aspectului practic al învățării prin corelarea cunoștințelor teoretice referitoare
la obiectivele turistice ale Bucovinei, cu realitatea descoperită;
- dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate culturală valoroasă;
- încurajarea activităţilor de grup în vederea consolidării relaţiilor dintre elevi;
- dezvoltarea rezilienței, a abilităţile sociale şi emoţionale ale elevilor.
Elevii participanți: 42 de elevi participanți( 100%) dintre care 15 elevi care fac parte din
grupuri vulnerabile: elevi aflați în plasament familial, elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi care
provin din familii cu venituri reduse.
Durata activității: 2 zile
Locul desfășurării activității: traseu turistic: Suceava- Rădăuți- Marginea- SucevițaMoldovița- Vatra Dornei- Gura Humorului- Voroneț- Cacica- Suceava
Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat în patru etape. În cadrul primei etape, elevilor
li s-a prezentat oportunitatea pe care o oferă programul ,,Școala Altfel” de a realiza activități într-un
cadru non formal, în conformitate cu solicitările lor. În urma consultărilor, elevii au ales excursia ca
activitate ce corespunde cu nevoile lor de cunoaștere și dezvoltare.
A doua etapă a constituit-o alegerea obiectivelor turistice;elevii au ținut cont de faptul că
anul 2018 este Anul European al Patrimoniului și au selectat obiective incluse patrimonial mondial
UNESCO. De asemenea, sărbătorirea Centenarului, a determinat

alegerea obiectivelor care

marchează identitatea și caracterul multicultural al Bucovinei, generat de specificul său multietnic.
A treia etapă a reprezentat-o vizitarea obiectivelor: orașul Rădăuți, Centrul de Ceramică
neagră Marginea, Mănăstirea Sucevița, Monumentul Drumarilor din pasul Ciumârna, Mănăstirea
Moldovița, orașul Vatra Dornei, Mănăstirea Voroneț, Parcul Ariniș, Biserica romano-catolică din
Cacica.
În cea de-a patra etapă, profesorul coordonator a solicitat feedback-ul referitor la activitatea
desfășurată.
Rezultatele obținute în urma activității:
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- elevii au dobândit orizont extins de cunoaștere;
- s-a creat un grup omogen de elevi, incluzându-i și pe cei care initial erau izolați;
- elevii au găsit noi motivații pentru învățare.
Toți elevii prezenți la activitate dar și părinții acestora și-au manifestat interesul pentru ca
acest tip de activitate să continue. Și pentru cadrele didactice participante, activitatea a reprezentat
un succes, materializat în activitatea ulterioară a elevilor și în interesul crescut al acestora pentru
propria formare, fapt ce a determinat căutarea și identificarea de soluții pentru continuarea acestei
experiențe și în anii următori. În acest sens, s-a încheiat un parteneriat cu USV , constituindu-se în
cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava ,,Clasele USV” ai căror elevi

vor

beneficia de susținerea Universității ,,Ștefan cel Mare” Suceava în derularea viitoarelor activități.
Conducerea şcolii şi profesorii organizatori consideră că activitatea a contribuit în mod
decisiv în extinderea orizonului cultural al elevilor la dezvoltarea sentimentelor de mândrie față de
identitatea națională înfluențând în mod pozitiv dezvoltarea emoțională cea a rezilienței elevilor
participanți.
De asemenea,

considerăm că relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit considerabil,

îndepărtându-se definitiv pericolul bullying-ului sau cel al situațiilor de marginalizare a unor elevi,
dezvoltându-se motivația pentru învățare dar și interesul pentru formarea continua și obținerea
succesului școlar.
În ceea ce privește opinia părinților în legătură cu nivelul de calitate al acestei activități,
putem evidenția faptul că aceștia au apreciat categoric activitatea și au sugerat continuarea organizării
de deplasări turistice în anii viitori, în perioada dedicată programului ,,Școala Altfel”.
Elevii participanți au descoperit valențele educației non-formale precizând faptul că au învățat
în două zile de excursie cât ar fi învățat în două luni la școalăși au apreciat această activitate ca fiind
una extraordinară, pe care doresc să o repete pe cât mai multe trasee turistice.
Mărturii:
Mihaela Axîntoaie, mama elevului Cosmin Axîntoaie – clasa a IXa D: ,,… vreau să vă multumesc
din tot sufletul pentru că datorită dumneavoastră Cosmin a avut ocazia sa viziteze Bucovina și să
vadă multe lucruri care pentru el sunt foarte importante, cu respect va multumesc !Mi-au rămas în
minte pozele făcute de el cu locuri pe care eu nu le-am văzut și sunt impresionată de ceea ce mi-a
povestit.”
Ungureanașu Elena, mama elevului Ungureanașu Gabriel, clasa a Xa E: ,, Participând la această
excursie prin Bucovina,fiul meu Gabriel, m-a informat permanent despre locurile vizitate. Acest ținut
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de basm cu priveliștile minunate,cu mănăstirile și cu obiective turistice impresionante l-au fascinate,
Gabriel relatându-mi cu lux de amănunte toate detaliile excursiei.Felicit inițiativa organizatorilor și
dorim excursii educative și în viitor.”
Ababei Maricica – mama elev din clasa a Xa E: ,,Din spusele băiatului meu acestă vizită de studii a
fost una reușita. Atât timp cât copii au vizitat obiective frumoase din țara noastră, s-au relaxat și s-au
simțit bine, pot spune ca sunt mulțumită și mă bucur că activitatea s-a terminat cu bine și și-a atins
scopul propus.”
Mama elevei Popovici Diana, clasa a Xa E:,, Din câte mi-a povestit Diana, i-a plăcut Mănăstirea
Voroneț, pictura cu elementele atât de mărunte, minunate și atractive și spațiile comerciale unde erau
expuse obiecte și produse vestimentare tradiționale. Eu personal, în calitate de părinte consider
această excursie, o activitate bine venită având în vedere faptul că copii noștri sunt elevi la profilul
Turism și trebuie să cunoască obiectivele turistice din țară, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie
să învețe să socializeze și cu alte persoane mai mult sau mai puțin cunoscute lor. Diana m-a
impresionat și prin faptul că mereu se gândește la familie și ne-a luat la fiecare în parte câte o
amintire plăcută din zonele vizitate.”
Ionuț Șoldan, elev, clasa a IXa D :,, Din punctul meu de vedere a fost o excursie foarte frumoasă, în
care am aflat lucruri noi, am văzut multe locuri deosebite, m-am distrat si mi-am facut prieteni noi.
Aaa..și astept cu mare drag urmatoarea excursie !!!.”
Cosmin Axîntoaie, elev, clasa a IXa D: Excursia la care am participat și pe care am așteptat-o înca de
la începutul clasei a IXa, mi-a dat ocazia să trăiesc momente extrem de frumoase alaturi de colegi și
prieteni, sa văd monumente și peisaje extraordinare și să mă bucur de faptul că sunt elev la această
școală. Abia aștept să cresc, să lucrez în domeniul turismului pentru a arăta și altora ce frumuseți are
România și Bucovina.”
Cristiacu Florin, elev, clasa a IXa D: Am așteptat mult acesastă excursie și m-am bucurat mult
atunci când am pornit să vizitîm cele mai frumoase locuri din Bucovina. M0am bucurat alătuir de
colegii și prietenii mei, am mai făcut și niște șotii, dar nu prea mari, am așteptat să fim pedepsiți, dar
nu s-a întâmplat, :) și am învățat că dacă respectăm ce ni se spune, dacă suntem atenți și la cei din
jurul nostrum, dacă ne manifestăm civilizat, uneori și micile pozne pot fi iertate. Fiind mai nou în
clasă, mă bucur că am putut să mă împrietenesc și cu alți colegi de vârsta mea și puțin mai mari. Intr
un final am ajuns si acasa, le-am povestit părinților tot ce am facut in excursie. A fost o excursie de
neuitat, abia o aștept pe următoarea, care sper să fie măcar de trei zile și să vizităm locuri mai
îndepărtate de casă.”
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Crainiciuc Ana Martha, elevă, clasa a Xa E: ,,Priveliştea încântătoare care ne-a însoțit de-a lungul
traseului mi-a făcut plăcere și m-a bucurat în mod deosebit. Am fost surprinsă în mod plăcut de țara
noastră. Priveliştea înconjurătoare care oferă și mai mare valoare mănăstirilor, te liniştește, îți
dăruiește pace sufletească.”
Dascaliuc Andreea, elevă, clasa a Xa E: ,,O experiență de neuitat completată de acumularea de
cunoștiințe din domeniul turistic și trăiri sufletești de neuitat, aceasta a fost vizita noastră de studii din
perioada 17-18 mai 2018.”
Radu Nuțu, elev, clasa a Xa E:,, …am fost impresionat și de măreția mănăstirilor vizitate în cele două
zile, de multitudinea frescelor prezente atât în interiorul cât și în exteriorul acestora, dar și de modul
în care au fost păstrate culorile cu care au fost realizate. În același timp pot să spun că și peisajele pe
care le-am văzut în cele două zile m-au impresionat prin coloritul lor dar și prin varietatea elementele
de floră prezente la tot pasul. Consider că aceste două zile petrecute împreună cu colegii mei mi-au
adus un plus de cunoștiințe pe de o parte de specialitate, iar pe de altă parte m-au făcut să îmi cunosc
mai bine colegii. În final pot să afirm faptul că această vizită de studii realizată în perioada 17-18 mai
2018 este un pas în plus în pregătirea noastră pentru a deveni adevărați lucrători în domeniul
turismului.
Negrușeri Mihai, elev, clasa a Xa E: Excursia la care am participat în săptămâna ,,Școala Altfel”, mia plăcut foarte mult deoarece am aflat multe lucruri pe care nu le ştiam şi am socializat cu colegii mei
din clasa a IX a și clasa a X a. Obiectivele turistice care mi-au plăcut cel mai mult au fost:Mănăstirea
Sucevița, unde am ascultat istoria ”Scării virtuților”, Mănăstirea Voroneț, unde am fost impresionat
de pictura interioară și exterioară a acesteia, precum și de modul în care s-a păstrat peste ani vestita
culoare specifică: albastru de Voroneț.În aceeași măsură am fost impresionat și de Parcul Ariniș din
stațiunea turistică Gura-Humorului, precum și de podul suspendat construit peste râul Moldova. Am
fost plăcut impresionat de excursie şi sper cât mai curând să avem posibilitatea de a vizita și alte
locuri minunate de pe teritoriul României, pe care ulterior să le putem recomanda și noi în calitate de
lucrători în turism.”
Cojocari Victoria, elevă, clasa a Xa E: ,,Au fost două zile nemaipomenite alături de minunații colegi.
Am vizitat cele mai atractive obiective turistice dintr-o parte a Bucovinei. Obiectivele turistice care
m-au impresionat au fost: Centrul de Ceramică Neagră de la Marginea,
Moldovița și

Mănăstirile Voroneț,

Sucevița. Aceste edificii religioase pictate atât în interior cât și în exterior, cu scene

bine păstrate și culori reprezentative clare (albastru de Voroneț) fac din Bucovina un tărâm mult
râvnit de turiștii din toată lumea. Nu degeaba în muzeul din incinta Mănăstirii Moldovița tronează la
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intrare premiul internațional „Mărul de Aur” decernat de către Uniunea Internațională a Jurnaliștilor
și Scriitorilor din Turism, în anul 1975. Cele două zile din cadrul programului ” Școala Altfel ”- 17 și
18 mai 2018- au fost o experiență frumoasă alături de oameni minunați.”
Gabriel Ungureanașu, elev, clasa a-X-a E: ,,După părerea mea, excursia a fost una reușită. Am
vizitat locuri care pînă în momentul acela nu le-am mai văzut, locuri, frumoase,, liniștite și cu
oamenii primitori, locuri despre care până acu, nu învățasem decât la școală.A fost foarte interesant
să le văd și în realitate….De aici ne-am îndreptat fericiti spre casă cu sufletul plin de bucurie
dobândită de la frumoasele mănăstiri pe care le-am vizitat și cu multe întâmplări de povestit
părinților.”
Golea Cornelia, elevă, clasa a Xa E: A fost o excursie minunată, în care am petrecut timp frumos
împreună cu colegii și am reușit să ne cunoaștem mai bine. Locurile pe care le-am vizitat mi-au
demonstrat faptul că avem o țară frumoasă, iar la Centrul de ceramică neagră de la Marginea am
descoperit o mică parte din tradițiile poporului nostru.Din toate locurile vizitate, în mod special mi-a
atras atenția în mod special Mănăstirea Sucevița. Această mănăstire este specială datorită picturii
interioare și exterioare. Excursia la care am luat parte în perioada 17-18 mai 2018 a fost o experiență
frumoasă pe care aș repeta-o oricând.”
Popovici Diana, elevă, clasa a Xa E:,, În această excursie am fost atrasă și m-au impresionat în mod
deosebit mănăstirile vizitate deoarece fiecare dintre ele are o interesantă istorioară, iar cromatica lor
te introduce într-o lume a sa. Muzeul de Ceramică Neagră din comuna Marginea m-a dus într-o lume
străveche, cea a bunicilor și a străbunicilor. Oalele acele pentru sarmale erau minunate, parcă
simțeam mirosul lor, iar "ulciorul" acela în care bunica punea laptele la prins mi-a reamintit de
vremurile în care am copilărit cu ea. Am fost profund impresionată de "Scara Virtuților" reprezentată
la Mănăstirea Sucevița - și de semnificația ei religioasă…. În concluzie: Mai vrem să vizităm/La o
cabană să ne cazăm/ Împreună să ne distrăm/ Împreună să învățăm!!!!!!!”
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Rusu Iulian, elev, clasa a Xa E:,, În perioada 17-18 mai 2018 am participat la excursia organizată pe
traseul Suceava- Rădăuți- Marginea- Palma- Suceavița- Moldovița- Vatra Dornei- Voroneț- Gura
Humorului – Cacica – Suceava. Vizita s-a desfășurat pe parcursul a două zile, și a avut ca scop
vizitarea obiectivelor turistice de pe traseul precizat anterior, socializarea cu colegii de clasă, dar și cu
colegii noștri din clasa a IX a, dobândirea de noi cunoștiințe care să ne ajute în viitor. În prima zi am
vizitat Centrul de ceramică neagră de la Marginea, Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița,
Monumentul de la Palma, stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei. Dintre aceste obiective turistice
cel care m-a impresionat cel mai mult a fost Mănăstirea Sucevița, unde este prezentată într-un tablou
deosebit ” Scara Virtuților ” . Peisajul de basm a întregit atmosfera plăcută, caldă și deschisă precum
și comunicarea

elev-profesor. După această excursie pot spune ca am acumulat un bagaj de

cunoștințe care pot fi valorificate în orice moment.”
Cristina Lupan, profesor CTIA: Interesantă, inedită și sperăm folositoare activitate pentru toată
lumea!
Corina Stamatin, profesor CTIA:Activitatea pe care am derulat-o împreună cu elevii claselor a IXa D
și a X a E, s-a sprijinit pe un conţinut concret-intuitiv, constituind un cadru deosebitde valoros pentru
exercitarea de influenţe educative asupra elevilor, pentru cultivarea spiritului lor de cercetare, a
curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe sau adaptarea la situații
noi.Desfășurându-se în spatial cultural și geografic al Bucovinei, activitatea a generat o atitudine
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activ-investigatoare din partea elevilor, care au fost în situația de a efectua analize şi comparaţii pe
baza observațiilor efectuate în mediul real, corelându-le cu informațiile teoretice referitoare la
patrimonial turistic local. Activitatea desfășurată a îmbogățit bagajul cognitiv al elevilor şi a
valorificat acumulările anterioare pentru stabilirea legăturilor logice şi a relaţiilor concrete.Ne-am
dorit astfel, să oferim elevilor noștri șansa de a deveni autorii propriei învățări într-un mediu de
exprimare pe deplin liber.

LINK-UL activităților http://ctiasv.ro/Prin%20Bucovina_culori%20si%20valori.pdf
SITE-UL activităților www.ctiasv.ro

Profesor Corina Stamatin
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Elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară,
instruiți de psihologul școlii
Psihologul școlii, d-na Elena Mihaela Pavăl, împreună cu elevii și cadrele didactice de la
această instituție de învățământ, au demarat în anul școlar 2017-2018 activități legate de Violența în
rândul adolescenților.
Astfel, parteneriatul educațional devine o prioritate a strategiilor orientate către educarea
elevilor, pentru cunoașterea și respectarea legislației și dezvoltarea sănătoasă a societății românești.
Comunicarea, preocuparea pentru elevi, relațiile și comunitatea sunt patru concepte
fundamentale pe care se bazează învățământul românesc.
Acest parteneriat răspunde nevoii de a organiza activități care să urmărească îmbogățirea
cunoștințelor elevilor, prin achiziționarea de noutăți, participarea activă la propria formare,
dezvoltarea deprinderilor de a se descurca în medii diferite, să formeze și să consolideze atitudini și
convingeri.
Scopul proiectului: Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune ale
ordinii și siguranței elevilor, atât în timpul cursurilor cât și în afara acestora, la nivelul partenerilor
implicați: decidenți, oameni ai școlii, elevi, familiile elevilor și cadre ale Inspectoratului Județean de
Jandarmi Suceava.
Sub indrumarea coordonatorilor, d-na psiholog Elena Mihaela Pavăl și dl. Plt. Adj. Costinel
Dascălu, au fost efectuate activități cu elevii din clasele a IX-a pe tot parcursul anului.
Modelarea caracterului elevilor se poate realiza prin activități instructive-educative, dar și prin
formarea unor deprinderi de viață sănătoasă care să ajute la dezvoltarea armonioasă a personalității.
Școala și familia sunt factori importanți în educarea copiilor, sunt modele pe care tinerii noștri le
copiază și le transmit mai departe. Acești factori trebuie să se susțină reciproc prin activități comune
care să contribuie la conturarea profilului unui om sănătos, capabil să se adapteze la societatea
actuală.
Elevii implicați în proiect sunt la vârsta receptivității maxime propice pentru educația împotriva
violenței.
Psiholog Elena Mihaela Pavăl
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Succesul și insuccesul școlar
Dezvoltarea aptitudinilor, inteligenţei,
spiritului practic și al celui aplicativ experimental se evidențiază

prin

reuşita

şcolară. Un rol important în obținerea reuşitei
şcolare al elevilor îl au cadrele didactice care
trebuie să cunoască potenţialul fiecărui elevul
de liceu,

să î i descopere

domeniul

funcţionabil și să îl angajeze în diverse
activităţi de învăţare. Comportamentul elevului în situaţiile şcolare depinde, pe lângă nivelul său
intelectual, de ambiţia și de capacitatea lui de a face faţă sarcinilor. Într-un mediu stabil, în care
elevul se simte apreciat, în care găseşte modele pozitive de comportament, el va avea curajul și
motivația de a-și continua demersurile de formare dezvoltându-și astfel, stima față de propria
persoană. Dimpotrivă, într-un mediu neechilibrat şi frustrant, neliniştit şi supraprotector, elevul îşi
pierde încrederea în reuşită şi se apară împotriva noilor decepţii prin reducerea nivelului de aspiraţie.
Există așadar, o relaţie de interacţiune între succesul şcolar şi nivelul de aspiraţie al elevului, care
reprezintă de fapt, nevoia de autorealizare şi autocunoaştere, explicând, în parte, măsura în care
elevul se angajează într-o sarcină dată și modul în care acesta urmărește obținerea succesului.
Succesul şcolar desemnează acele rezultate obţinute la un randament superior în conformitate
cu nivelul cerinţelor programelor şcolare şi al finalităţii învăţământului. Succesul școlar vizează şi
alte obiective şi indicatori comensurabili, cum sunt:
• dezvoltarea potenţialului intelectual;
• motivaţia în activitatea de învățare;
• dezvoltarea unor dispoziţii şi sentimente intelectuale;
• crearea unui climat psihosocial şi educaţional optim;
• integrarea ulterioară în activitatea socială şi de producţie
Succesul şcolar reprezintă alternativa optimă a randamentului şcolar denumită şi reuşită
şcolară. Succesul şcolar este dat în primul rând, de o pregătire teoretică şi practică eficientă a
elevilor. El se exprimă prin note de la 7 la 10 obţinute de elevi, precum şi prin activităţi
practice, tehnico-ştiinţifice, culturale, artistice de calitate, prin premii obţinute la concursurile
şcolare. Succesul şcolar este evidenţiat şi prin capacităţile intelectuale (memorie logică, gândire
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abstractă, coeficient mare de inteligenţă:peste100), creativitate, aptitudini deosebite, spirit de
independenţă, capacitate de adaptare şcolară şi socială, de autoevaluare şi autodepăşire, trăsături
etice valoroase.
Prin

performanţă

înţelegem realizarea

deosebită într-un domeniu oarecare deactivitate sau
acţiunea cu un efect ce depăşeşte nivelul comun
fiind superior şi putându-se constitui

într-un

record. Performanţei îi sunt asociaţi o serie
de factori care interacţionează la nivelul oricărei
unităţi industriale: aptitudini, însuşiri de personalitate, sisteme de valori, calităţi fizice, interese,
motivaţii, vârsta, sexul, orizontul cultural, mediul social, sistemul de recompense, sistemul de
instruire şi control, mediul de educație. Pe lângă aceşti factori, performanţa se raportează şi la
obiectiv-scop, cu cât obiectivul de atins este mai înalt cu atât perseverenţa auto-depăşirii devine
condiţie esenţială a reuşitei.
În ceea ce privește randamentul şcolar, acesta reprezintă eficienţa procesului de predareînvăţare la un moment dat şi la sfârşitul unei perioade de şcolarizare, ciclu, grad, profil sau formă de
învăţământ, fiind evidenţiat de estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal proiectat în
documentele şcolare şi rezultatul didactic obţinut în pregătirea tinerilor. Coeficientul ridicat de
corelaţie dintre programă şi cunoştinţele elevilor demonstrează un randament şcolar superior. În
cadrul randamentului şcolar sunt implicaţi atât factori interni, cât şi factori externi. La maximizarea
randamentului școlar contribuie în foarte mare măsură strategiile şi tacticile educaţionale, în mod
deosebit metodica predării şi învăţării. Prin aceste tehnologii didactice se poate ajunge la un
randament şcolar ridicat, dar nu şi la o performanţă şcolară şi/sau succes şcolar, unde personalitatea
elevului este mai bine resimţită.
Eficienţa procesului de învăţământ, performanţa şi randamentul şcolar se exprimă şi prin
progres şcolar. Acesta este exprimat de o asemenea stare calitativă a unei clase şi/sau individ care
înregistrează în raport cu un anumit nivel al cerinţelor şi al posibilităţilor obiective şi/sau subiective
creşteri substanţiale în rezultatele obţinute. Progresul şcolar nu se identifică însă nici cu performanţa
şi nici cu randamentul şcolar. Progres şcolar poate înregistra şi un fost corigent sau chiar repetent
care, evident, nu s-a confruntat cu vreo performanţă şcolară şi la care randamentul şcolar a fost sub
limita accesibilului şi prevederilor normative şi didactice. Prin progres şcolar desemnăm anumite
stări calitative superioare în raport cu o anumită perioadă comparativă. La nivelul progresului, care
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poate fi continuu, până la performanţă sau periodic, contribuie atât agenţii educaţionali cât şi alţi
factori stimulativi exteriori. În cele mai multe situaţii progresul şcolar este de scurtă durată iar
motivaţia şcolară este în general scăzută
Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, nefavorabilă a randamentului şcolar,
denumită şi eşec şcolar fiind reprezentat de notele de la 1 la 4. Randamentul şcolar mediocru
reprezentat de notele de 5 şi 6 este un rezultat relativ slab, deşi oferă promovabilitate.
Specialiştii din domeniul educaţiei, apreciază ca notele de 5 şi 6 înseamnă în ultimă instanţă
semieşec şcolar. Insuccesul şcolar evidenţiază şi o insuficienţă a dimensiunii personalităţii elevilor
care poate fi exprimată prin capacităţi intelectuale şi etico-civice slab dezvoltate, indisciplină
şi abateri comportamentale, lipsă de motivaţie, de interes şi aspiraţii, privind învăţătura şi viitorul
lor, inadaptabilitate şcolară şi socială Strategiile şi condiţiile de promovare ale succesului şcolar
sunt de natură familială, psihosociofiziologică şi pedagogică.
Relaţia succes-insucces scolar este o relaţie dinamică, complexă. Succesul total nu există, aşa
cum nu există nici insuccesul definitiv, echivalent cu situaţia în care nu se mai poate face nimic
pentru un elev anume, din perspectiva şcolii, a profesorului, a părinţilor şi a tuturor celorlalți factori
interesaţi. Identificarea factorilor care condiţionează rezultatele şcolare permite stabilirea căilor prin
care se creează premisele succesului şcolar, asigurându-se reuşita şcolară a elevilor.

Prof. Corina Stamatin

Bibliografie:
Jinga, Ioan - Educaţia în perspectiva unei noi calităţi, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Cucoş, Constantin - Teoria şi metodologia evaluării, Ed. Polirom, Iaşi, 2008
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PERSONALITATEA ȘI ROLUL INDIVIDULUI
ÎN CADRUL GRUPULUI SOCIAL
Interacțíunea socială reprezintă un mod de funcționare a oamenilor și grupurilor umane.
Psihologia socială analizează diverse tipologii ale relațiilor interpersonale, utilizând criterii variate.
Există două tipuri fundamentale de relații interpersonale care se manifestă prin putere și
afiliere. Aceste tipologii formează comportamente diferite care creează anumite atitudini
reprezentând răspunsuri din partea indivizilor. Comportamentele indivizilor reprezintă baza atracției
și respingerii interpersonale, astfel un individ poate răspunde inedit celorlalți participând activ la
influențarea comportamentului interlocutorului. Cei doi participanți pot să își ofere reciproc sancțiuni
și recompense și astfel se pot ajusta anumite comportamente.
În cadrul societății fiecare individ caută includerea într-un grup social care îl raportează la
caracteristicile,valorile, obiectivile reprezentative ale acelui grup. Prin intermediul grupului individul
îl folosește ca mijloc de comparare a opiniilor, atitudinilor, valorilor care îl reprezintă. Conceptul de
similitudine se referă la apartinența la un grup care răspunde confirmării, consolidării trebuințelor,
valorilor, aspirațiilor individuale. Integrarea într-un grup nu înseamnă pierderea personalității, ci
găsirea unor metode de completare a sinelui și de realizare a scopurilor, obiectivelor pe care nu le
poate realiza în mod individial.
Noțiunea de similitudine socială pune foarte multe probleme care trebuie soluționate prin
înțelegerea lor astfel:
- trebuie realizată distincția dintre similitudinea subiectivă și cea obiectivă, dacăcea din urmă
este pronunțată indivizii nu o pot recunoaște
- similitudinea percepută de subiect între membrii grupului este diferită în funcție de modul
în care acesta se percepe pe sine fie în interior, fie în exterior.
În cadrul unui grup fiecare individ este o personalitate bine definită care se impune prin
propriul fel de a fi. Se manifestă mai multe tipuri de personalități cum ar fi: personalitatea reală,
personalitatea autoevaluată, personalitatea altruistă.
Personalitatea reală este formată din procesele, tendințe, funcții și stările psihice trăite de
individ care îl definește în cadrul grupului. Această formă definește individul ca ființă
biopsihosocială referindu-se la ansamblulcaracteristicilor biologice, psihilogice și sociale. Aceste
caracteristici pot fi organizate în două dimensiuni distincte ale personalității: dimensiunea
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intrapersonală compusă din însușirile, atitudinile, gândurile proprii venite din traseul destinului
individual, din trasăturile cognitive, motivaționale și dinamico – energetice ale individului. A doua
dimensiuneeste cea interpersonală care se referă nsușirile provenite din contactele interpersonale ale
individului.
La o persoană altruistă, echilibrată, deschisă spre relații sociale dezinteresate va predomina
dimensiunea interpersonală, în timp ce la o persoană egoistă, interesată doar de propria persoană va
predomina dimensiunea psihoindividuală. Personalitatea reală a individului este personalitatea sa
nemascată, cea care îl caracterizează, chiar dacă el o acceptă sau nu, o exteriorizează sau nu.
Personalitatea autoevaluată se referă la ansamblul ideilor, părerile individului despre propria
sa personalitate care reprezintă imaginea de sine. Individul se percepe pe sine însuși într-un anumit
fel, ceea ce îi oferă posibilitatea să aleagă anumite scopuri și valori formând o personalitate unică.
Indivizii se află în căutarea identității sociale și se va manifesta într-un mod unic comparând
comportamentul său cu modul de manifestare a celorlalți. Prin acest comportament se face distincția
între sine și ceilalți, individul poate fi privit cu mai mult interes în societate.
Apartenența la un anumit grup dă posibilitatea individului să socializezecu ceilalți și să
accentueze caracteristicile și valorilor personale. Individul va interacționa cu acele grupuri care îi
oferă o confirmare a personalității sale, o consolizare a trebuințelor,aspirațiilor, credințelor.
Prinapartenența la un grup nu înseamnă depersonalizarea individului de către grup.
În cadrul grupurilor sociale apare adesea diferențierea categorială ca o accentuare a
diferențelor dintre membrii unui grup și se pune accent pe unicitatea și individualitatea individului.
Prin această manifestare se consolidează imaginea de sine, puterea de autocontrol și amnifestarea
siguranței în cadrul societății.
Prin înlănțuirea faptelor și fenomenelor sociale se formează evenimente relativ stabile
numite procese sociale care au o anumită direcție de desfășurare. Procesele sociale au o anumită
tendință de schimbare fiind influențate de evoluția societății.
Procesele sociale sunt diferite ca nivel de complexitate, unele se manifestă în cadrul unor
anumite colectivități, altele cuprind societatea în ansamblul lor.Procesele sociale sunt ansambluri
durabile de fenomene și fapte sociale, cu o anumită direcție de desfășurare.
În cadrul grupului social se manifestă mai multe tendințe ale comportamentului
interpersonal:
- tendințe de dominare – stăpânirea și subordonarea celorlalți, încercarea de a prelua
conducerea grupului;
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- tendințe de socibilizare – stabilirea de contacte interumane rapide, individul este
comunicativ, este simpatizat de cei din jur;
- tendințe spre activism – individul se implică în activități diverse și pune în mișcare pe
ceilalți membrii ai grupului;
- tendințe spre altruism – individul manifestă dezinteresfață de sine și acționează în favoarea
altora. manifestă dragoste dezinteresată față de semenii săi.
Aceste tendințe formează personalitatea individului îl valorizează în cadrul grupului social.
Prof. Buda – Niga Crăița
Prof. Aolăriței Gabriela
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PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL
(didactic auxiliar și nedidactic)
Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar, în grade sau trepte profesionale,
se face pe un post vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post se face prin transformarea
postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat următor.
Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se
face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de
conducătorul autorității sau instituției publice.
Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate face trimestrial, semestrial
sau anual, în funcție de decizia conducătorului instituției.
Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic va cuprind următoarele elemente:
- descrierea activității desfășurate de candidat;
- nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate;
- aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuțiilor,
- conduita candidatului în timpul serviciului;
- propunerea de promovare;
- bibliografia și tematica examenului de promovare;
- propuneri privind componența comisiei de examinare și cea de soluționare a
contestațiilor.
Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la
compartimentul resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens.
Anunțul privind examenul de promovare se afișează la sediul și pe pagina de internet a unității
cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia. Anunțul privind
desfășurarea concursului de promovare a personalului didactic auxiliar și nedidactic va trebui să
cuprindă în mod obligatoriu:
-

data, ora și locul desfășurării examenului;

-

bibliografia și, după caz tematica;

-

modalitatea de desfășurare a examenului.

Procedura de organizare și desfășurarea a examenului de promovare a personalului
contractual se aprobă prin decizia directorului unității.
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Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise
sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
Proba practică se susține în funcție de postul ocupat de candidat și se referă la verificarea
abilităților practice.
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie să aibă calificativul ”Foarte bine„ obținut la evaluarea performanțelor
profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Comisia de examinare și comisia de soluționare a contestațiilor, desemnate prin decizia
conducătorului unității, sunt formate din 3 membri cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul
postului în care se face promovarea și un secretar.
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în
funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul ”Foarte bine”, cel puțin
de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin decizia conducătorului unității, din care
fac parte și sindicatele.
Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia de soluționarea contestațiilor. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza
bibliografiei și a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilește 3 până la
9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data și ora stabilită pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziția fiecărui candidat lista subiectelor stabilite. Candidatul redactează o lucrare pe un subiect
ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. Durata examenului de promovare se stabilește
de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite fără
a depăși 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 puncte, pe baza următoarelor criterii:
-

cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;

-

abilități de comunicare;

-

capacitate de sinteză;

-

complexitate, inițiativă, creativitate.

Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
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Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de
maximum 100 de puncte. Punctajul acordat de membrii comisie de examinare este consemnat în
borderoul de notare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul unității precum și pe pagina de
internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele
finale se afișează la sediul unității în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere
a contestației.
Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la
sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională
imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, de șeful ierarhic și aprobat de
conducătorul unității.
Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
Secretar șef Aurora Morariu

Bibliografie:
H.G. nr.286/2011, H.G. nr.1027/2014, Legea Cadru nr.153/2017
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ORA DE NET
Program european care promovează utilizarea creativă, utilă și sigură de către
copii
Experiențele online și cele offline sunt iremediabil interconectate și nu le mai putem analiza
separat impactul asupra vieții individuale și colective. Tehnologia continuă ritmul accelerat de
dezvoltare și este important pentru prezentul și viitorul copiilor să îi susținem pentru dezvoltarea
competențelor și abilităților care îi sprijină să folosească inteligent și echilibrat instrumentele și
dispozitivele digitale.
Folosirea Internetului și mijloacelor media a devenit un subiect sensibil și care provoacă
reacții puternice și, din păcate, tendința adulților este aceea de a migra într-una dintre extreme, pro
sau contra tehnologiei. Propunerea programului educațional ORA DE NET este de a privi imaginea
în ansamblu, de a valida și integra oportunitățile în timp ce informăm și ghidăm copiii pentru a se feri
sau a răspunde eficient eventualelor situații periculoase.
În cadrul programului ORA DE NET, elevii clasei a XI – a A, împreună cu prof. Țui Andreea
au realizat o activitate educațională cu scop de consultare a copiilor în privința folosirii internetului și
a atitudinii adulților cu privire la acest subiect.
Experiența și știința ne demonstrează că simpla cunoaștere teoretică nu creează premizele
pentru o aplicare autentică a informațiilor astfel că reflectarea, extragerea propriilor concluzii și
identificarea modalităților concrete prin care pot implementa chiar din acel momemt cele învățate,
constituie pilonii unei învățări pe termen lung și stimulează folosirea inteligentă a acelor elemente în
situații asemănătoare.

Obiectivele activității:
-

cunoașterea de către copii a cel puțin 7 drepturi și a unor obligații ce derivă din acestea care
trebuie respectate în mediul online;

-

elaborarea unor seturi de recomandări pentru elevi și pentru părinți în ceea ce privește siguranța
online;

-

stimularea lucrului în echipă, colaborarea;

-

identificarea și planificarea unei modalități de a folosi Internetul într-un mod creativ, util și sigur
în procesul de învățare.
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Activitatea s-a derulat în trei sesiuni:

-

Sesiunea 1. Deschiderea activității și setarea cadrului

am stabilit împreună o serie de principii de lucru pentru a
învăța despre folosirea creativă, utilă și sigură a Internetului;


Sesiunea 2. Drepturile și obligațiile mele online

-

jocul ”Sunt de acord / nu sunt de acord”

-

am făcut asocieri libere privind drepturile copilului;

-

din aceste drepturi am dedus o serie de responsabilități pe care
le avem în mediul online;


Sesiunea 3. Într-o lume ideală aș fi ascultat pentru a mă
ghida

-

am creat un set de recomandări pentru părinți pornind de la
nevoile copiilor.
Curiozitatea, energia, creativitatea și determinarea au ieșit la
suprafață în urma discuțiilor.

Profesor Andreea Rodica Țui
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CONCURSUL JUDEȚEAN * O MESERIE PENTRU FIECARE* - locul unde se
deapănă povești de viață
De 3 ani se derulează în județul nostru concursul județean *O meserie pentru fiecare* și tot de
3 ani elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară se întorc cu lauri, datorită muncii depuse,
disponibilității de care dau dovadă, și, mai ales, implicării și muncii în echipă. Și în acest an,
echipajele claselor a IX-a și a X-a din domeniul mecanic au obținut performanțe meritorii, ocupând
cu succes locurile fruntașe, și așteaptă cu nerăbdare următorul concurs la care vor dovedi, din nou,
cunoștințe de specialitate, competențe profesionale, dar și solidaritate și spirit de sacrificiu.

CONCURSUL JUDEŢEAN
„O MESERIE PENTRU FIECARE”
TEMA

Elevi :
CROITOR SILVIU
IACOB IONUȚ-ILIUȚĂ
Clasa a X –a G
DOMENIUL : MECANIC
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA
Îndrumători ,
Prof. Pătuleanu Liliana
Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina
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A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti...
O țară numită România, plină de români harnici, silitori, plini de voioșie și înțelepciune.
Succes în domeniul mecanicii a fost din cele mai vechi timpuri, căci nevoia oamenilor de a-și
îmbunătăți propria viață a fost permanentă.
Putem vorbi despre Ion Adamache,cu ale sale metode de extragere a petrolului, despre George
de Bothezan, inventatorul elicopterului cu patru elice, despre George Cosmovici, nventatorul cutiei
de ungere continuă pentru roțile vagoanelor de cale ferată, Teodor Dragu , creatorul mai multor tipuri
de locomotive cu abur, Dumitru Felician Lăzăroiu, inventator în domeniul servomotoarelor pentru
acționări automatizate.Dacă doriți, putem folosi stiloul lui Petrache Poenaru, sau să vedem cum
Anghel Saligny a proiectat celebrul pod peste Dunăre de la Cernavodă. Povești de succes sunt multe.
Dar astăzi ne-am propus să-l aducem în fața dumneavoastră
numai pe Henri Coandă. N-ar fi prea multe de spus despre el, ci numai
un roman, poate o trilogie !!!
Henri Coandă s-a născut la București la 7 iunie 1886, fiind al
doilea

copil

al

unei

familii

numeroase.

Tatăl

lui

a

fost

generalul Constantin Coandă, fost profesor de matematică la Școala
națională de poduri și șosele din București și fost prim-ministru al
României pentru o scurtă perioadă de timp în 1918. Mama sa, Aida Danet, a fost fiica medicului
francez Gustave Danet, originar din Bretania.
Încă din copilărie viitorul inginer și fizician era fascinat de miracolul vântului, după își va și
aminti mai târziu. Henri Coandă a fost mai întâi elev al Școlii Petrache Poenaru din București, apoi
al Liceului Sf. Sava 1896 unde a urmat primele 3 clase, după care, la 13 ani, a fost trimis de tatăl său,
care voia să-l îndrume spre cariera militară, la Liceul Militar din Iași1899. Termină liceul în 1903
primind gradul de sergent major și își continuă studiile la Școala de ofițeri de artilerie, geniu și
marină din București.
Cu sprijinul inginerului Gustave Eiffel și savantului Paul Painlevé, care l-au ajutat să obțină
aprobările necesare, Henri Coandă a efectuat experimentele aerodinamice prealabile și a construit în
atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni primul avion cu propulsie reactivă de fapt un avion cu
reacție, fără elice, numit convențional Coandă-1910, pe care l-a prezentat la al doilea Salon
internațional aeronautic de la Paris 1910.
În timpul unei încercări de zbor din decembrie 1910, pe aeroportul Issy-les-Moulineaux de
lângă Paris, aparatul pilotat de Henri Coandă a scăpat de sub control din cauza lipsei lui de
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experiență, s-a lovit de un zid de la marginea terenului de decolare și a luat foc. Din fericire, Coandă
a fost proiectat din avion înaintea impactului, alegându-se doar cu spaima și câteva contuzii minore
pe față și pe mâini. Pentru o perioadă de timp, Coandă a abandonat experimentele datorită lipsei de
interes din partea publicului și savanților vremii. Între 1911-1914 Henri Coandă a lucrat ca director
tehnic la Uzinele de aviație din Bristol, Anglia și a construit avioane cu elice de mare performanță, de
concepție proprie. În următorii ani se întoarce în Franța, unde a construit un avion de recunoaștere
1916 foarte apreciat în epocă, prima sanie-automobil propulsată de un motor cu reacție, primul tren
aerodinamic din lume și altele. În 1934 obține un brevet de invenție francez pentru Procedeu și
dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se referă la
fenomenul numit astăzi Efectul Coandă", constând în devierea unui jet de fluid care curge de-a
lungul unui perete convex, fenomen observat prima oară de el în 1910, cu prilejul probării motorului
cu care era echipat avionul său cu reacție. Această descoperire l-a condus la importante cercetări
aplicative privind hipersustentația aerodinelor, realizarea unor atenuatoare de sunet și altele.
Henri Coandă revine definitiv în țară în 1969 ca director al Institutului de creație științifică și
tehnică (INCREST), iar în anul următor, 1970, devine membru al Academiei Române. Henri Coandă
moare la București, pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani.
Activitatea sa prodigioasă s-a concretizat în nenumărate descoperiri și invenții , precum :
Dispozitiv pentru măsurători de portanță și rezistență la deplasarea în aer a diferitelor tipuri de
suprafețe portante (profile de aripă) cu posibilitatea înregistrării
valorilor pe diagrame pentru posibilitatea comparației și
stabilirii profilului ideal. Dispozitivul era montat pe un vagon
în fața unei locomotive, iar experimentele se desfășurau în
mișcare, la o viteză de 90 km/h, pe linia Paris-Saint Quentin.
Ulterior a putut face aceste determinări folosind un tunel de
vânt cu fum, și o cameră fotografică specială, de concepție
proprie. Datorită acestor experimente a stabilit un profil de
aripă funcțional pentru viitoarele sale aparate de zbor.
1911: În Reims, Henri Coandă prezintă un aparat de zbor cu două motoare cuplate ce acționau o
singură elice.
1911-1914: În calitatea sa de director tehnic al Uzinelor Bristol, Henri Coandă proiectează mai multe
aparate de zbor "clasice" (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă. În 1912 unul dintre ele
câștigă premiul întâi la Concursul internațional al aviației militare din Anglia.
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1914-1918: Henri Coandă lucrează la
"Saint-Chamond"

și

"SIA-Delaunay-

Belleville" din Saint Denis. În această
perioadă proiectează trei tipuri de
aeronave, dintre care cel mai cunoscut
este Coandă-1916,

cu

două

elici

apropiate de coada aparatului. Coandă-1916 este asemănător cu avionul de transport Caravelle, la
proiectarea căruia de fapt a și participat.
Invenția unui nou material de construcție, beton-lemnul, folosit pentru decorațiuni (de exemplu
la Palatul culturii din Iași, ridicat în 1926, decorat în totalitate cu materialul lui H. Coandă)
1926: În România, Henri Coandă pune la punct un dispozitiv de detecție a lichidelor în sol. E folosit
în prospectarea petroliferă.
În Golful Persic inventatorul român construiește un rezervor din beton subacvatic pentru
depozitarea petrolului.
"Efectul Coandă". Primele observații le face cu ocazia studierii primului avion cu reacție din
lume, Coandă 1910. După ce avionul decola, Henri Coandă observă că flăcările și gazul incandescent
ieșite din reactoare tindeau a rămâne pe lângă fuzelaj. Abia după 20 de ani de studii ale lui și ale altor
savanți, inginerul român a formulat principiul din spatele așa-numitului efect Coandă, numit astfel de
profesorul Albert Metral. La baza efectului Coandă, a stat construirea aerodinei lenticulare, un aparat
în formă de lentilă.
Henri Coandă a fost un savant cu pregătire polivalentă, iar descoperirile sale sunt în varii
domenii: aeronautică, construcții, transporturi, industrie, medicină, biologie, protecția mediului.
Multe din cele 250 de invenții certificate prin 707 brevete internaționale stau la baza unor sisteme,
mașini și unelte care se folosesc și astăzi în diverse industrii sau chiar în viața de zi cu zi.
De

pildă:

- Efectul Coandă (pe care savantul l-a identificat chiar cu ocazia testării avionului cu reacție) are
aplicații la ventilatoare, aspiratoare, pompe de vid, sisteme de propulsie, atenuatoare de zgomot,
compresoare, separatoare bifazice etc. De asemenea, are aplicații in domeniul medical în crearea
inimii
-

Case

artificiale,

dar

multicelulare

și
și

din

în

ecologie

prefabricate,

–
ce

crearea
pot

fi

barierei
asamblate

anti-rechini.
în

5

ore.

- Aerodina lenticulară – farfuria zburătoare Coandă, fără piese mecanice în mișcare, capabilă de
decolare-aterizare pe verticală și de zbor la punct fix.
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- Rezervoare din beton armat, precum rezervorul de stocare a petrolului plasat chiar în mijlocul mării
de Emiratul Dubai.
- Propulsia aerodepresivă care a stat la baza transporturilor de containere în tub.
- Turbina eoliană.
-

Rețete

de

regenerare

a

solului

și

sisteme

de

stropit

pentru

câmp

- Multispicul de grâu Coandă.
- Desalinizarea apei marine cu ajutorul energiei solare și observații in privința cristalizării diferite a
apei în funcție de zona de pe glob. Coandă a observat și a fotografiat de-a lungul timpului aproape
1.500 de fulgi de zăpadă care ne arată structura energetică diferită a apei în funcție de locul de
proveniență.
- Studii asupra antigravitației – biogravitoni.
Pe lângă toate acestea (și multe alte inventii), Coandă a fost și un artist talentat, invățăcel al
sculptorului francez Rodin și prieten al lui Brâncuși, cu care a colaborat în artă și in știință.
Constructii ale viitorului
In dorința sa de a participa la reconstrucția de după primul război mondial, Henri Coandă a
realizat construcții ieftine, ușoare, modulare, prefabricate, antiincendiu și antifonate ce se puteau
monta în doar cateva ore. Cel mai frumos proiect al său, realizat împreună cu arhitectul Dupres, a fost
faimosul și giganticul imobil piramidal-cruciform având înălțimea de 100 m și latura de baza de 222
m, care asigura adapost pentru aproape 700 de locatari, avand si facilități comerciale, magazine,
restaurante și spații recreative.
In 1954, în localitatea Londe-les-Maures aflată pe coasta sudică a Franței, Henri Coandă bulversa
economia regiunilor deșertice, demonstrând cum, cu doar 8 mp de suprafață de captare solară, poți
produce 1.600 litri de apă potabilă în 12 ore. Pe câteva hectare, se puteau obține peste 50 de tone de
apă potabilă în 12 ore, plus tone de sare și alte substanțe extrase din apa de mare colectate și trimise
spre industrie și economie.
Pe baza studiilor privind motorul cu reacție , invenție de primă clasă , tot mai mulți
cercetători, dar și pasionați de tehnologie, au încercat să-i aducă îmbunătățiri. Trăind într-o lume a
tehologiei digitalizate, ne lăsăm tot mai mult purtați de val și încercăm să atingem absolutul.
Pasionați fiind amândoi de tehnologie, nu putem decât să încercăm și noi construcția, la scară
miniaturală, studiind tutorialele de pe internet, a unui motor cu reacție, cu materialele de care
dispunem.
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Și tot în scopul dezvoltării tehnologice, pentru funcționarea cu un randament mare a motorului cu
reacție, s-a descoperit posibilitatea utilizării hidrogenului din apă drept combustibil de alimentare a
motorului.
Pentru a dispune de cantități industriale de hidrogen este nevoie de extragerea acestuia din alți
compuși energetici și depozitarea lui înainte de utilizare. La fabricarea hidrogenului există deja
tehnologii consacrate, utilizate în industria chimică, precum și procedee noi dezvoltate în special
pentru pile de combustie. Fiecare din tehnologiile existente are avantajele și dezavantajele sale, astfel
încât sunt necesare cercetări în continuare pentru a le optimiza și a le face competitive pe piață.
Electroliza apei conduce la obținerea hidrogenului din apă ; a fost pentru prima dată evidențiată de
chimistul german Johann Wilhelm Ritter în jurul anului 1800, și se pare că pe termen lung este
singurul procedeu rațional, deoarece în cursul procesului nu se emite CO2. Ca exemplu se poate
aminti electroliza în mediu bazic, care datorită prețurilor mici este utilizată adeseori în combinație cu
centrale hidroelectrice în Norvegia și Islanda. Reacția are loc într-un recipient umplut cu electrolit
bun conductor de curent (sare, acid, bază), în care se găsesc doi electrozi printre care circulă un
curent continuu. Procesul poate fi descries prin două reacții parțiale.
Pilele de combustie de joasa temperatura de tip PEMFC, care sunt mai ieftine și mai simplu
construite (fără unitate de reformare) necesită pe post de combustil hidrogen de o anumită puritate.
Apare justificată trecerea alimentării de la gaz metan la hidrogen pentru a mări cererea de pile de
combustie de joasa temperatura de tip PEMFC
Și tot ce v-am arătat astăzi aici, mai ales pasiunea noastră pentru tehnologie, sperăm să
devină, peste ani, povești de succes și despre noi !
Și-am încălecat pe-o șa / Și v-am spus povestea așa !!!
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CONCURSUL JUDEŢEAN

„O MESERIE PENTRU FIECARE”
TEMA

Elevi :

CREȚU MARIAN-NICANOR
CONSTANTINESCU GABRIEL

Clasa a IX –a F
DOMENIUL : MECANIC
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

Îndrumători ,
Prof.Pătuleanu Liliana
Prof.Tanasă-Cozdreanu Cătălina
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Am putea, împreună, să depănăm povești de succes, la gura sobei, dar nu suntem Ion
Creangă. Și chiar dacă el este inventatorul umorului românesc, și ne reprezintă pe toți, nu a inventat
decât mișcarea de rotație a motoceilor de pe sfoară, spre deliciul mâțelor!
Am putea povesti despre tinerețea fără bătrânețe a Anei Aslan, despre dioramele lui Grigore
Antipa, despre stiloul lui Petrache Poenaru, despre vaccinul antiholeric al lui Ioan Cantacuzino sau
insulina lui Nicolae Păulescu, dar tot nu sunt din domeniul nostru de activitate, chiar dacă mecanica
și-a adus o contribuție esențială în aceste descoperiri revoluționare pentru omenire .
Am putea începe de la roată, sau chiar de la foc, dar timpul nu ne permite aceste povestiri, așa
că hai, împreună, să evocăm povești mecanice de succes , poate pentru unii mai puțin cunoscute
decât cele ale lui Aurel Vlaicu sau Henri Coandă, dar care, pe noi, românii, ne fac mândri !
IOAN A. DIMITRIU a fost un inventator și un inginer român, care a inventat
în 1915 un avion denumit IAD I (inițialele sale) cu motor în doi timpi, cu dublu
efect..
Bombardarea din Zeppelinuri după 1916 a hangarelor de la Băneasa a distrus
prototipul acestui avion. O nouă variantă din 1919, denumita IAD II, a unui
avion cu aripi batante (ornitopter) a rămas
doar în faza de proiect.
În 1918 termina Școala de Ofițeri de Rezervă din Dorohoi.
Devine aghiotantul generalului român Theodor Pirici, cel care a
eliberat Ardealul. În 1919-1923 se specializează în inginerie
mecanică la Paris. Aici în 1922, brevetează Aparatul de direcție
destinat învățării conducerii automobilelor.
Tot în străinătate deschide școli pentru specialiști în automobile. Școlile IAD
din România (București, Chișinău, Iași, Cernăuți, Galați, Roman, Reșița) erau administrate de fratele
său, Constantin A. Dimitriu. În 1923 deschide astfel de școli în Cehoslovacia, apoi în 1924 în Italia.În
1925 a realizat un receptor radio cu baterii, singurul sistem de alimentare pe atunci al receptoarelor
de radio.Ulterior deschide scoli care funcționau cu două departamente: automobile și radio, în total
106 școli în 17 țări europene.
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ȘTEFAN BURILEANU (1857-1951) a fost un inginer, inventator român, cercetator în metalurgie,
general de artilerie și presedinte al Consiliului tehnic superior al
artileriei, armamentului și munițiilor.
În 1915 a proiectat și realizat un tun antiaerian, numit Burileanu, de
57 mm, cu tragere rapidă, cu un focos cu lungă durată de ardere, și
afetul pentru tunurile de 150 mm. În timpul Primului Război Mondial
a organizat artileria antiaeriană românească.
Liceul l-a urmat la Paris, terminându-l în 1891. Între 1892-1894 a fost inginer diplomat la Școala
politehnică din Paris, iar între 1894-1896 la Școala de arte geniu din Fontainebleau. Devine doctor, la
Sorbona 1901, susține teza de doctorat intitulată *Nouvelle methode de balistique exterieure*.
Întors în țară, între 1923-1930, a fost profesor de mecanică la Universitatea din Cluj și profesor de
metalurgie la Școala de aplicație a ofițerilor de artilerie.
Lucrări:


Teoria generală a calculului probabilităților (1910)



Probabilite de tir (1911)



Studiul tunului de asediu (1915)



Metalurgia fontei, fierului și oțelului (1926)



Curs de mecanică (1942)

RADU MANICATIDE s-a născut la Iași, la 17 aprilie 1912, fiind fiul reputatului profesor de
pediatrie Mihail Manicatide.
A urmat Școala Politehnică din București și Școala de Aeronautică și Construcții Automobile din
Paris (a fost șef de promoție), în perioada 1931-1937.
49

Încă din aprilie 1926 era preocupat de aviație, câștigând cu un planor propriu, M-1, locul I la
concursul de aeromodele și planoare. În 1931 a făcut școala de pilotaj, luându-și brevetul.
În 1935, Radu Manicatide a realizat avioanele monoloc RM-5 (cu greutatea maximă de 200 kg și
viteza maximă de 120 km/h) și RM-7 (cu greutatea maximă de 240 kg și viteza maximă de 135
km/h).
Din anul 1939, inginerul Manicatide, specialist în structuri, a lucrat la IAR Brașov, ca șef al
serviciului de studii structuri, apoi ca șef al atelierului de prototipuri și experimentări, unde a
participat la realizarea avioanelor proiectate la IAR (IAR-27, IAR-37 si IAR-80) și a avioanelor sub
licență (IAR-79 – Savoia Marchetti, Me-109 – Messerschmitt).
Continuându-și preocupările mai vechi, în 1942 a realizat la IAR Brașov avionul monoloc RM-9 (cu
greutatea maximă de 350 kg și viteza maximă de 138 km/h).
Din 1950, la Uzina de Reparații Material Volant – URMV 3, sub conducerea sa, s-au
construit avioanele IAR-813 (cu greutate maximă de 750 kg și viteza maximă de 192 km/h), cu care
s-au obținut recorduri omologate de Federația Aeronautică Internațională.
Radu Manicatide a proiectat și realizat, în 1953, avionul bimotor IAR-814 (cu greutatea maximă de
2.030 kg și viteza maximă 272 km/h), cu care s-a obținut, de asemenea, un record mondial de viteză
pe circuit închis, omologat de FAI.
Din 1955, tot la URMV 3, s-au construit avioanele IAR-817 (greutate maximă 1.150 kg și
viteza maximă de 175 km/h).
Radu Manicatide s-a mutat la București, la Întreprinderea de Avioane, realizând în serie IAR-818,
intrat în dotarea aviației agricole și sanitare.
În 1956 a creat avionul bimotor MR-2, derivat din IAR-814 (cu greutate maximă 2.080 kg și viteza
maximă de 275 km/h).
După 1967, Radu Manicatide, în colaborare cu Institutul de Mecanica Fluidelor și Cercetări
Aerospațiale, a proiectat avioanele IAR-822, IAR-823, IAR-826 si IAR-827, care au fost realizate la
ICA Ghimbav.

EMIL BOTEZ (1914-1978) a fost un inginer
electromecanic, inventator român.
A elaborat teoria lanțurilor cinematice și teoria generării
suprafețelor pe mașinile-unelte. A găsit aplicabilitate
acestor teorii în controlarea angrenajelor și în controlul
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preciziei mașinilor de danturat. Are mai multe brevete de inventator pentru tipuri de mașini de
danturat, roți dințate cilindrice și pentru un aparat pentru controlul preciziei mașinilor de danturat.
Studiile universitare le efectuează la Institutul Politehnic din Iași (absolvit în 1944). În 1948 este
profesor la Institutul Politehnic din București, în 1948 este șeful Catedrei de mașini-unelte și scule. În
1968 devine doctor în șțiințe, iar în 1973 doctor docent, susținând în acest sens lucrarea cu titlul
Teoria cinematicii mașinilor-unelte.
A cercetat și a elaborat lucrări în domeniul mașinilor-unelte și a angrenajelor industriale.
A efectuat mai multe studii asupra sistemelor hidraulice ale mașinilor-unelte.
Lucrări:
Angrenaje (1953)
Acțiunea hidraulică a mașinilor-unelte (1955)
Capete divizoare (1959)
Cinematica mașinilor unelte (1961)
Bazele generării suprafețelor pe mașini-unelte (1966)
Mașini unelte – 3 volume (1969, 1972, 1973)
Tehnologia programării numerice a mașinilor-unelte (1973)
Mașini-unelte – 2 volume – Teoria. Proiectarea (1976, 1977)

AUREL PERȘU (1890-1977) a fost un inginer mecanic român, constructorul primului automobil cu
profil aerodinamic din lume.
Inventia care l-a facut celebru a fost un „Automobil de forma aerodinamică cu patru roți montate
înăuntrul formei aerodinamice”. Brevetul a fost obținut în Germania, la 19 septembrie 1924.
Aurel Persu a adus automobilul in România, parcurgând cu el peste 120.000 km, cu o viteză maximă
de circa 80 km pe ora. Datorită lipsei diferențialului putea lua viraje foarte strânse cu 60 km pe oră în
deplină siguranță.
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Perșu a donat automobilul, în stare de funcționare, Muzeului Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, în
anul 1969.
Revista „Auto Mondial” împreună cu Național TV, emisiunea „autoMobile” și Muzeul Național
Tehnic „Dimitrie Leonida” au inițiat din 2006 „Premiul Automobilul aerodinamic Aurel Perșu” care
se acordă anual constructorilor de automobile pentru modele noi cu un coeficient de aerodinamicitate
sub 0,3 și un design atrăgător.

JUSTIN CAPRĂ, inventatorul aparatului individual de zbor
În 1956, la nici 25 de ani, Justin Capră a inventat primul rucsac zburător, un aparat individual
de zbor. Justin Capra nu și-a brevetat invenția, deși în 1956 în România se acordă o mare importanța
mișcării de inovatori și invenții. În lipsa unui asemenea brevet nu se poate dovedi nici macar dacă
specialiștii americani au utilizat același principiu ca Justin Capră și cu atât mai puțin o prioritate a
ideii.
Justin Capră mai este și realizatorul unui micro-autoturism, „Soleta”, care consumă 0,5 l/100
km și al unei motorete care funcționează cu acumulatori (37 kg, 30 km/h, cu o autonomie de 80 km).
Cea mai remarcabilă dintre aceste invenții este Soleta 150 Ecor; are o greutate de 95 kg și este
capabilă să parcurgă 100 km cu 0,5 litri de combustibil. A mai produs și un alt model, Soleta I.C.200,
care poate ajunge la 67 km/h.
Mașinile inventatorului Justin Capră nu au fost produse în serie.
Premii:
Premiul Dan Voiculescu (2008)
Ordinul național pentru Merit în grad de Cavaler (2008)
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TUNUL BASILIC
Urban, cunoscut și sub numele de Orban, a fost un armurier de origine română (după cum apare în
lucrarea lui Laonicus Chalcondyles), care a creat pentru
Otomani

celebrul

Tun

al

lui

Urban

sau Tunul

Basilic folosit la asediul Constantinopolului în 1453.
Inițial, el și-a oferit serviciile apărătorilor bizantini, dar
impăratul Constantin al XI-lea Paleologul nu a putut să-i
ofere salariul cerut de acesta și nu poseda materialele
necesare pentru realizarea unui tun atât de mare.
Urban a părăsit Constantinopolul și s-a apropiat de sultanul Mehmet al II-lea Cuceritorul, pretinzând
ca armele lui pot distruge „însuși zidurile Babilonului‟.
Beneficiind de materialele necesare, inginerul ungur a realizat armele în 3 luni, în orașul
Adrianopole, iar de aici au fost transportate cu ajutorul a 60 de boi până la Constantinopole. Între
timp, Urban a produs pentru otomani și alte tunuri pentru asediul Constantinopolui.

TRAIAN VUIA (1872-1950) a fost un inventator
român, pionier al aviației mondiale.
Pe data de 18 martie 1906 el a realizat primul zbor
autopropulsat

(fără

catapulte

sau

alte

mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul.
În ziua de 1 iulie 1902, el sosea la Paris, aducând în
bagajele sale proiectul unui original „aeroplan-automobil”, conceput în perioada studenției, și
macheta aferentă, realizată pe parcursul ultimelor douăsprezece luni.
În iarna lui 1902/1903, Vuia începe construcția aparatului, perfecționând până în minime
detalii planurile originale la care lucrase cu un an înainte la Lugoj.
În toamna lui 1904 începe să-și construiască și un motor, tot invenție personală, și obține un
brevet pentru această invenție în Marea Britanie. Întreaga parte mecanică e terminată în Februarie
1905. Aparatul este gata în Decembrie, după ce i se montează motorul, și este numit Vuia I, poreclit
Liliacul, din cauza formei sale. Avea prevăzută o greutate totală de 250 kg, o suprafață de susținere
de 14 m² și un motor de 20 CP. Primele experimente au început în 1905, ca pe un automobil, cu
aripile demontate, pentru a căpăta experiența în manevrarea lui.
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Pe 18 Martie 1906 la Montesson, lângă Paris, aparatul Vuia I a zburat pentru prima dată.
După o accelerație pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălțime de aproape un metru,
pe o distanță de 12 m, după care palele elicei s-au oprit și avionul a aterizat.
Multe ziare din Franța, Statele Unite și Marea Britanie au scris despre primul om care a zburat
cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare. De
atunci a fost scoasă în evidența și propagată ideea că Vuia a reușit cu aparatul său să decoleze de pe o
suprafață plata, folosind numai mijloace proprii, „la bord”, fără „ajutor extern” (pantă, cale ferată,
catapultă etc.). Totuși, au fost și mai există multe contradicții și dezbatere asupra definiției
de primul aeroplan.
Ulterior va mai breveta și construi diferite invenții. Traian Vuia a fost ales membru de onoare
al Academiei Române, pe 27 mai 1946.

ANASTASE DRAGOMIR, inventatorul scaunului ejectabil
Anastase Dragomir (1896-1966) a fost un inventator român din domeniul aviației, cel mai
cunoscut pentru invenția unei versiuni timpurii a unui scaun ejectabil, care a fost brevetată la Paris, în
1930, de care a beneficiat împreună cu un alt inventator român, Tanase Dobrescu.
Invenția constă dintr-o așa-numită celulă parașutată, un scaun detașabil și ejectabil vertical
(prevăzut cu două parașute) dintr-o aeronavă sau din orice tip de vehicul, conceput de a fi folosit doar
în cazuri de urgență, și care reprezintă o versiune timpurie, dar suficient de sofisticată, a actualelor
scaune ejectabile.
Modelul conceput de Dragomir și Dobrescu a fost testat cu succes la data de 25 august 1929
pe Aeroportul Paris-Orly, din apropierea Parisului, și ulterior, în Octombrie 1929, pe Aeroportul
Băneasa, langă București.
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În anul următor, Dragomir și Dobrescu au obținut patentarea oficială a acelui „cockpit
catapultabil” la Oficiul francez de invenții sub numărul 678.566 din 2 aprilie 1930, sub numele
oficial de ᾽Nouveau systeme de montage des parachutes dans les appareils de locomotion aerienne᾽
(în limba română, Nou sistem de montare al parașutelor la aparate de locomoție aeriană).

TEODOR DRAGU, întemeietorul ingineriei mecanice
A construit mai multe tipuri de locomotive cu abur și a
introdus, în 1887, pentru trenurile din rețeaua feroviară
română, sistemul de încălzire cu abur a trenurilor, sistem
asemănător cu cel folosit la locomotive.
În anul 1892 a introdus mecanismul de frânare automată
cu aer comprimat, sistem Westinghouse.
A inițiat utilizarea în România a locomotivelor care
foloseau combustibil lichid și a inventat pentru acestea un injector cu păcură pentru focarele
cazanelor. Sistemul a fost perfecționat de englezi după Primul Război Mondial.După un an de
practica în Paris se intoarce în România și fondează în 1881 Societatea Politehnică, al cărei
președinte va fi între anii 1915-1919.În anul 1886 este numit șef al serviciului de ateliere și material
rulant al CFR.Între anii 1880-1915 a fost profesor de construcții de mașini cu abur la Școala
Națională de Poduri și Ṣosele.

GEORGE (GOGU) CONSTANTINESCU

A pus baza teoriei sonicității care permite folosirea compresibilității lichidelor (sau fluidelor
în general) pentru a transmite putere prin vibrații (oscilații), prin folosirea modelelor matematice
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existente în domeniul electricității. Compresibilitatea lichidelor este în general ignorată în manualele
de fizică deoarece pentru majoritatea aplicațiilor practice efectul lor este neglijabil iar complexitatea
includerii lor ar fi prea mare pentru efectul minor pe care îl au. I-au fost refuzate primele brevete in
America deoarece conducerea institutului de patente a considerat nerealizabile inventiile tocmai
datorita teoriei incompresibilitatii lichidelor.
A aplicat teoria sonicității în dezvoltarea mai multor invenții: motorul sonic, pompa
sonică, ciocanul sonic și altele. Printre alte realizări ale sale se mai numără și un dispozitiv de tragere
printre palele elicei indiferent de turația acesteia și primul schimbător de viteze automat. A participat
activ la construcția de avioane englezești, tip Bristol, înainte de Primul Război Mondial.
A fost printre primii care a folosit betonul-armat în construcția clădirilor din România printre clădirile construite de acesta: Cazinoul din Constanța, Castelul de apă de la Periș, podurile de
peste râul Siret de la Adjud, Răcătău, Roman, Palatul Patriarhiei, Hotelul Athénée Palace, Marea
Moschee din Constanța (Moscheea Carol I).
În contul lui Gogu Constatinescu figurează circa 400 de brevete de invenție, parte patentate
în SUA, Danemarca, Elveția, Austria, Germania, Marea Britanie, Franța, România etc., precum și
altele, care nu au fost niciodată publicate. Un mic calcul ne arată că de la apariția primei invenții
(1907), până la data trecerii în eternitate (1965), a fost realizat câte un brevet la mai puțin de 2 luni.
Cu toate că opera lui Gogu Constatinescu este de o valoare inestimabilă, ea nu a fost cunoscută
îndeajuns, în bună parte datorită caracterului secret dat de utilizările preponderent militare, iar pe de
altă parte puținelor publicații referitoare la aceasta. Astfel, primul volum publicat în 1918 la Londra,
într-un număr limitat de exemplare, a fost declarat secret de către guvernul Marii Britanii, din cauza
explicațiilor pe care le avea noua teorie în domeniul armelor și mijloacelor de război.
Și nu putem încheia poveștile noastre, fără un cuvânt de final, un omagiu adus sucevenilor
noștri iluștri, cu care ne putem mândri și de la care mulți din domnii noștri profesori au avut ce
învăța! E vorba despre domniile lor Profesor Universitar Dr. Ing. Dorel Cernomazu și Prof. univ. dr.
ing. Emanuel Diaconescu.
Prof. univ. dr. ing. Dorel Cernomazu a fost unul dintre cei mai cunoscuţi
inventatori din România, câștigător a numeroase premii și medalii la
târgurile de inventică, printre care Marele Premiu Euroinvent 2013,
Ordinul DaVinci pentru inventică și titlul „Inventator de elită”, clasa I,
acordat de Comisia de Inventică a Academiei Române.
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Dl. Profesor Universitar Dr. Ing. Dorel Cernomazu, cadru didactic al Departamentului de
Electrotehnică din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a realizat în cei 40 de ani de activitate
peste 380 de invenții în domeniile transformatoarelor electrice, micromotoarelor neconvenţionale şi
energetică solară, invenții brevetate sau aflate acum în curs de cercetare a brevetabilității, va rămâne
mereu in inima cunoscuților ca un om de mare caracter, ca un coleg și mentor desăvârșit.
Profesorul Emanuel Diaconescu și-a lăsat o puternică amprentă asupra
dezvoltării Facultății de Inginerie Mecanică din Suceava, atât prin spiritul
insuflat cadrelor didactice și doctoranzilor, prin exemplul personal de efort
continuu dus până la limita sacrificiului - lăsând în urmă o moștenire
remarcabilă concretizată prin sute de articole științifice cât și prin îmbogățirea
patrimoniului de cercetare.
Adevărat formator de școală, Emanuel Diaconescu, întemeietor al școlii
doctorale sucevene în Inginerie Mecanică, rămâne un reper pentru zeci de generații de studenți,
ingineri, dascăli și doctori ale căror destine le-a marcat.
Ca recunoaștere a meritelor în domeniul Tribologiei și Mecanicii Contactului, a fost ales să
conducă destinele Asociației Române de Tribologie în perioada 1993 – 2010. Filiala din Suceava a
Asociației Române de Tribologie îi datorează în covârșitoare măsură statutul său actual.
La fel de valoroasă rămâne formarea a zeci de generații de ingineri mecanici și cercetători
științifici care vor duce mai departe tradiția și prestigiul școlii sucevene de Inginerie Mecanică.
Renumit om de știință și profesor, a fost apreciat, respectat și admirat de studenți, cadre
didactice și de întreg mediul academic românesc și mondial, Profesorului Emanuel Diaconescu i s-a
acordat în 2004, de către Președinția României, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de
Cavaler. A fost membru corespondent, în perioada 1989-1997 și, din 2004, membru plin al
Consiliului Internațional de Tribologie, membru al Comitetului Internațional ASME de Mecanica
Contactului, din 2003, membru al Comitetului Internațional ASME de Nanotribologie și Micro/Nano
sisteme, Vicepreședinte (1987-2004) și Președinte al Asociației Române de Tribologie, Președinte al
Comisiei de Tribologie a Academiei Române (din 1993).
Tot timpul demn, Profesorul Emanuel Diaconescu a reușit să câștige prețuirea și respectul
tuturor celor din jur care i-au cunoscut și perceput personalitatea proeminentă, plină de înțelepciune.
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Unitățile de alimentație, prin lume și timp
Lumea contemporană, activitățile și serviciile specifice lumii moderne oferă posibilități
nenumărate pentru relaxare, pentru petrecerea timpului liber, pentru agrement, convivialitate sau
pentru a trăi diferite tipuri de experiențe de natură să ne îmbogățească și să ne dezvolte emoțional.
Facilitățile oferite de structurile de primire cu funcțiune de alimentație, modul de organizare al
acestora, faptul că prin dotări și prin serviciile oferite răspund cerințelor exprimate de categorii din ce
în ce mai diverse și mai complexe de client au făcut însă, ca omul modern să-și petreacă cea mai
mare parte a timpului liber valorificând funcțiile specifice unităților de alimentație: loisir, nutritiție,
afaceri, divertisment, convivialitate.
Drumul până la sistemele modern de alimentație a fost însă unul care a durat mult timp, a
solicitat multă muncă și pasiune și care, ca în orice activitate a presupus suișuri și coborâșuri,
Primele restaurante au apărut în China încă din secolul 11, in Kaifeng, capitala Chinei din
prima jumătate a Dinastiei Song. Cu o populație de peste un milion de oameni și o cultură a
ospitalității, Kaifeng era un mediu propice pentru dezvoltarea restaurantelor. În acea vreme,
ceainăriile și tavernele erau cele ce ofereau mâncare călătorilor, dar in secolul 11 s-a trecut la apariția
restaurantelor, care ofereau mâncare și localnicilor. Restaurantele din acea vreme aveau oferte in
funcție de diverse tipuri de bucătărie, diverse marje de preț și cerințe religioase Chiar și într-un singur
restaurant erau foarte multe feluri de mâncare din care se putea alege și oamenii iși comandau
mâncărurile dorite de pe meniuri scrise de mână. Unul dintre restaurantele faimoase din acea vreme,
Ma Yu Ching's Bucket Chicken House, creată în 1153, încă există și în zilele de azi și este considerat
unul dintre cele mai vechi restaurante din lume. Marco Polo descrie cultura complexă a restaurantelor
din Hangzhou, unde, în 1280 apăreau elemente familiare restaurantelor contemporane: chelneri,
meniuri și locuri special destinate banchetelor.
În Europa vestică acest tip de local a apărut abia la începutul secolului XVIII. Potrivit Cărții
Recordurilor, cel mai vechi restaurant european care există și în ziua de azi este ,,Sobrino de Botin”,
din Madrid, Spania - deschis în anul 1725.
În secolul al XVI- lea, englezii din toate clasele sociale începeau să servească masa în oraș din
ce în ce mai des. Tavernele locale le ofereau prețuri fixe la mâncare, vin, bere. Uneori tavernele
serveau și ca loc de întâlnire, prefigurând funcția de convivialitate.
Cafenelele au apărut în Anglia în jurul anului 1650. La început serveau doar cafea, ceai și
58

ciocolată, o noutate pentru Europa, apoi au început să servească și vin, bere și ocazional mese calde.
Altă atracție a cafenelelor erau ziarele și revistele ce puteau fi citite dimineața.
În ceea ce privește restaurantul, acesta era mai degrabă, un loc în care se mânca, decât un loc
de întâlnire al comunității sau un refugiu pentru călători în care se servește și mâncare. Între anumite
ore de funcționare, un asemenea local oferă o varietate de feluri de mâncare, mult mai mult decât un
han. Prima locație care a purtat numele de ,,restaurant” a fost un stabiliment botezat după un anume
fel de mâncare, o supă „restoratif” (revigorantă) în 1765, când, un vânzător de supe pe nume
Boulanger a deschis un magazin, oferind ocazia celor care cinau să-și aleagă felul de mâncare. Acesta
și-a înscris sub firmă: „Boulanger vinde alimente divine".
Însă primul restaurant parizian, demn de acest nume, a fost cel pe care Beauvillers l-a fondat in
anul 1782, în Rue de Richelieu, sub numele "Marea Tavernă a Londrei". În acest local masa se servea
pe mese individuale, preparate care erau scrise pe o listă.
Mai târziu, acesta a scris o carte cu rețete culinare ce a devenit un standard pentru arta culinară
din Franța. Beauvilliers a stabilit cele 4 lucruri esențiale într-un restaurant de clasă :
- o cameră elegantă,
- chelneri inteligenți,
- pivniță plină cu vin,
- mâncare excelentă.
"Almanahul gurmanzilor” de Grimond de la Reuniere a fost primul ghid gastronomic al
capitalei franceze în care se enumerau o sută de localuri
Restaurantele s-au împrăștiat rapid in lume. În Statele Unite primele restaurante au apărut în
Philadelphia în jurul anului 1680. Dacă Europa, prin reprezentanții ei francezi, deschide calea
restaurantelor de lux, inovația majoră pe care americanii au adus-o în cultura gastronomică a fost
restaurantul cu auto-servire, primul fiind deschis in New York in 1885.
O altă inovație americană o constituie restaurantele cu specific: restaurante care serveau
mâncare pe bază de carne, sau cele în care se putea mânca fructe de mare, iar din 1925, utilizarea
procedeelor de congelare a făcut ca să se dezvolte producția de tip catering.
Chiar dacă puțin mai târziu, locațiile pentru servirea mesei, au apărul și s-au dezvoltat și în
vechea cetate a Moldovei. În anul 1871 Suceava avea nu mai puţin de 76 de „locante” iar la interval
de un secol, ghidul turistic al Sucevei semnala doar vreo zece obiective (hoteluri şi restaurante,
cabane, o cramă) care erau mai acătării.
Cârciumile şi hanurile anului 1871, răspândite pe toată suprafaţa urbei, din pieţele şi de pe
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străzile principale, până pe uliţele mahalalelor mărginaşe, configurau o veritabilă hartă a economiei
locale din cea de-a doua jumătate a sec al XIX-lea.
Diverse documente, inclusiv presa vremii, pomenesc localuri, unele cu denumiri pitoreşti:
Hanul „Langer”, „Craiul Negru”, „La Cerbul de Aur”, „La Trei Coroane”, „La Şapte Draci”, sau „La
Para de Aur”.Două dintre ele erau „Hotel de Bukovina” şi „Shankhaus <Zum Hirschhorn>”
(Cârciuma „La cornul de cerb”), prima situată pe Strada Transilvaniei, iar cea de-a doua pe Uliţa
Crucii.
Aparţinând germanilor, armenilor sau evreilor şi mai puţin românilor (din cele 76 de locante
enumerate doar câteva aveau proprietari români), cârciumile se înşiruiau una după alta, de la cele
mici şi modeste (în care proprietarul era şi cârciumar), care dispuneau doar de o singură încăpere
(precum cea a lui Gittel Strohminger, de pe Uliţa Mică a oraşului, sau cea a lui Kalman Hausfater,
din Uliţa Ţigănească), la cele care aveau şi pivniţă (Freide Lauber, de pe Strada Imperială) sau câte-o
“cameră laterală” (ca cea arendată de Eișing Klinghofer de la moştenitorii lui Leiser Rozenfeld).
Hanul “Langer”, care, la origine, a fost curtea baronului armean Nicolae Kapri, dăruit după
anul 1808 comunităţii urbane şi devenit „otel”, în beciurile căruia a funcţionat crama „Craiul Negru”,
cu „planşee în boltă” şi „pridvoare spre curtea interioară”, avea la stradă un restaurant cu cafenea, iar
la etaj, unde erau şi camerele de cazare, dispunea de un club pentru jocul de cărţi şi de biliard. Acesta
a supravieţuit şi a trecut pragul dintre secole rezistând în perioada interbelică şi menţinându-se, ca
imobil până în anul 1982, când a fost demolat.
În Suceava anilor 70, se disting câteva restaurante vechi („Casa Bucovineană” şi restaurantele
„Rapid” şi „Ciocârlia”, care funcţionau în imobile vechi), alături de altele care au apărut în anii '60
(restaurantele „Central”, „Union”, „Bucureşti”)
„Casa Bucovineană”, de pe fosta stradă Karl Marx, cândva un restaurant cu ştaif, cu ferestrele
acoperite cu draperii grele de catifea, avea o bucătărie vestită pentru mâncărurile bune şi consistente
şi licori pe măsură : vinuri vechi din podgorii renumite și coniacuri.
Clădirea veche, ridicată pe pivniţe umede şi adânci, înconjurată de prăvălii, ateliere şi locuinţe
avea interiorul rustic decorat cu vase de ceramică pictată şi ştergare cu motive populare și mobilier
din lemn masiv.
Pe partea cealaltă a străzii, vizavi de „Casa Bucovineană”, se afla o cârciumă cu terasă, un birt
popular cu incinta înconjurată cu gard din şipci, care toamna era mascat cu stuf pentru a semnala
faptul că a venit vremea mustului şi a pastramei.
Dintre localurile mai noi se remarca elegantul Restaurant „Central”, de la parterul Hotelului
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„Suceava” cu locație evident, centrală și care ce dispunea de o grădină de vară în curtea interioară,
fiind recomandat turiştilor care veneau la Suceava.
Undeva în apropierea pieței centrale se afla - într-o galerie subterană boltită din piatră - o
veche cramă, în care muşteriii consumau frigăruile, pastrama şi ghiudemul, stropite cu vinuri de Huşi
şi Cotnari, pe butoaie cu blaturi din scândură care aveau rol de mese.
Restaurantul „Bucureşti”, cu bar „la cucurigu” -amplasat la etaj- avea şi o terasă descoperită,
care, ulterior, a fost transformată în „plimbă tava”, o ospătărie cu autoservire. Vizavi, în piaţa placată
cu marmură şi fântână arteziană, la parterul primului bloc turn din Suceava, se aflau Restaurantul
„Union” şi cofetăria cu acelaşi nume.
Tot în zona centrală, au existat restaurantele „Carpaţi” şi „Moldova” iar dincolo de Parcul
Central, era Restaurantul „Rapid” , local în care a funcţionat prima rotiserie, cu vitrina la stradă prin
care se vedeau puii răsucindu-se încet la frigare. În spatele localului era un bufet cu terasă,
„Saivanul” care a fost dărâmat, făcând loc Hotelului

„Bucovina” , cu restaurat, terasă, bar şi

cofetărie, dar şi cu prima sală de bowling la subsol.
În zonele de extensie urbană (Areni, Mărăşeşti, cartierele George Enescu şi Obcini) au apărut,
din prima jumătate a anilor '70, restaurantele „Areni” (altul decât vechiul bufet cu acelaşi
nume),„Gostat”, „Nordic”, „Rarău”
Sucevenii care voiau să petreacă în aer liber mergeau, la sfârşit de săptămână, la cabanele şi
terasele din afara oraşului. Cele mai frecventate erau cabanele de la Adâncata („Căprioara”) şi de la
Ilişeşti Cabana „Căprioara”, căutată pentru mâncarea bună, dar şi pentru că oferea un loc de petrecere
mai retras, situat mai departe de ochii curioşi ai concitadinilor, era asaltată, cu precădere, în zilele
libere de 1 mai şi 23 august.
În afara localurilor menţionate, cărora, după 1990, odată cu începerea procesului de privatizare
şi promovarea liberei iniţiative, li s-au adăugat numeroase altele, în anii '70-'80 funcţionau o serie de
alte locante, cârciumioare, birturi populare, chioşcuri şi bufete.
Cu denumiri care n-au supravieţuit supradenumirilor populare („Trei scări”, „Trei păduchi”,
„La ostreţe”), cu rezonanţe feroviare („Rapid”, „Expres”), cu sugestii regionale sau naţionale („Casa
Bucovineană”,„Naţional”) sau cu ecouri geografice („Nordic”, „Carpaţi”, „Rarău”, „Mestecăniş”)
cârciumile Sucevei au marcat, marchează şi vor marca în continuare harta locală a urbei.
În societatea contemporană, peste tot în lume, există foarte multe tipuri de restaurante, care
oferă consumatorilor diferite preparate, adesea foarte specializate, după rețete din bucătăriile
diferitelor culturi. Unele restaurante sunt integrate în servicii mai complexe, ca hoteluri,
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aeroporturi, universități.
Restaurantul poate avea din unul sau mai multe saloane clasice sau cu profile diferite, cu secții
de producție și servire, oficii și spații anexe dotate cu utilaje, mobilier și obiecte de inventar
corespunzătoare profilului și gradului de confort în care se încadrează unitatea in conformitate cu
care se stabilește și regimul de prețuri după cum urmează:


Unități cu grad de confort și regim de prețuri 5 stele;



Unități cu grad de confort și regim de prețuri 4 stele;



Unități cu grad de confort și regim de prețuri 3 stele;



Unități cu grad de confort și regim de prețuri 2 stele;



Unități cu grad de confort și regim special de funcționare cantină restaurant (1

stea)
Încadrarea unitaților pe categorii și profiluri, se face potrivit reglementărilor legale în vigoare
ținându-se seama de anumite criterii referitoare la: amplasarea unitații, gradul de dotare și confort
asigurate consumatorilor, forma de servire, posiblitățile de agrementare a consumatorilor, nivelul de
pregătire profesională și ținuta personalului. Tinând cont de cerințele enunțate, unitățile pentru
servirea consumatorilor trebuie să îndeplinească condițiile cerute de criteriile de clasificare, de
profilul activitații desfășurate și de regimul prețurilor aplicate în desfacerea mărfurilor și preparatelor
culinare, de cofetărie-patiserie, băuturi.
În funcție de organizarea activității de servire-producție, unitățile pentru servirea
consumatorilor funcționează atât cu baza proprie de producție, situație în care se desfășoară
activitatea combinată, cât și numai cu activitate de servire, situație în care se organizează desfacerea
producției culinare, de cofetărie-patiserie, cu care se aprovizionează de la unitățile specializate în
exclusivitate de producție.
Structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie se clasifică astfel:
1. Restaurant
1.1. Clasic - de 5, 4, 3, 2, 1 stele
1.2. Specializat:
1.2.1. Pescăresc - 5, 4, 3, 2 stele
1.2.2. Vânătoresc - 5, 4, 3, 2 stele
1.2.3. Rotiserie - 4, 3, 2, 1 stele
1.2.4. Zahana

- 4, 3, 2, 1 stele

1.2.5. Dietetic - 4, 3, 2, 1 stele
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1.2.6. Lacto-vegetarian - 4, 3, 2, 1 stele
1.2.7. Familial / pensiune - 4, 3, 2, 1 stele
1.3. Cu specific:
1.3.1. Cramă

5, 4, 3, 2 stele

1.3.2 Cu specific local 5, 4, 3, 2 stele
1.3.3 Cu specific naţional 5, 4, 3, 2 stele
1.4 Cu program artistic - 5, 4, 3 stele
1.5 Braserie - 5, 4, 3 stele
1.6 Berărie

- 5, 4, 3 stele

1.7 Grădină de vară - 5, 4, 3, 2 stele
2. Bar
2.1 Bar de noapte - 5, 4, 3 stele
2.2 Bar de zi - 5, 4, 3, 2 stele
2.3 Cafe-bar, cafenea - 5, 4, 3, 2 stele
2.4 Disco – bar, (discotecă, videotecă) – 5, 4, 3, 2 stele
2.5 Bufet - bar - 3, 2, l stele
3. Fast – food
3.1. Restaurant – autosevire - 3, 2, 1 stele
3.2 Bufet tip expres / bistrou - 3, 2, 1 stele
3.3. Pizzerie - 3, 2, 1 stele
3.4. Snack-bar - 3, 2, 1 stele
4. Cofetărie – 5, 4, 3, 2, 1 stele
5. Patiserie
1 RESTAURANTUL: este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire
la masă, punând la dispoziţia clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare, produse de
cofetărie-patiserie, băuturi .
1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg
sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi,
salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi
alcoolice. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formaţie muzicalartistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepţii.
1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi băuturi
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care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate
structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian ) care
formează obiectul specializării .
1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin
desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este decorat cu
obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.
1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea şi
servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice etc),
care este organizată şi funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin
amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.
1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în
care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc,
specialităţi din carne etc), chebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc),
salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit în carafe), un
sortiment redus de băuturi alcoolice fine. Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de
consumaţie şi este dotat cu rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte
specialităţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor .
1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă,
în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel) şi subproduse din carne
neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momiţe, măduvioare), mici, cârnaţi, pregătite la grătar şi
alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai
poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon,
murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri) .
1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se
desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste
făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de
patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub
îndrumarea unui cadru medical.
1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic
care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialităţile
solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile
alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate
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funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant
clasic. De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi
pensiuni agroturistice.
1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, care,
prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi structură sortimentală, trebuie să
reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.
1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât
şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură,
preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică.
Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare și poate avea
program muzical, tarafuri de muzică populară.
1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone
geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri ). Sunt servite vinuri şi
alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor
unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al
finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor
de inventar de concepţie deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea
personalului. La construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii
respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită.
Ospătarii au uniforma confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de
romani, ciobăneşti) .
1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor
naţiuni (chinezesc, libanez, italian ), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi
alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul muzical,
uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective .
1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin
dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, balet,
circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte).
1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu
preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialităţi de cofetărie-patiserie, băuturi
nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.
1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în
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recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a unor produse şi preparate care se
asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foetaje, covrigei,
migdale, alune), precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume), specialităţi de
zahana (1 - 2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi
băuturi nealcoolice) .
1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, inconjurată de arbori și arbuști,
dotată cu mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat
de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg
sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi
spirtoase etc) şi nealcoolice, cafea, fructe.
1.8. Terasa: este o unitate independentă, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific
sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare,
minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi
alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc) şi nealcoolice, cafea, fructe.
2 BAR: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte un
sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de produse culinare.
Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.
2.1. Barul de noapte - unitate cu caracter distractiv, cu orar de noapte, care prezintă un
program variat de divertisment, de music-hall și dans pentru consumatori și oferă o gamă variată de
băuturi fine, băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialități de cofetărie și înghețată, roast-beef,
fripturi reci, fructe și salate de fructe, cafea. De obicei sunt realizate in stil amfiteatru, pentru a se
putea viziona programul artistic-muzical de la toate locurile de la mese. Este dotat cu instalații de
amplificare a sunetului, de proiecție de film, orga de lumini.
2.2. Barul de zi - unitate care funcționează de regulă în cadrul hotelurilor și restaurantelor, dar
care poate fi organizată și ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi
alcoolice și nealcoolice, simple sau în amestec și gustări în sortiment restrâns, tartine, foietaje,
specialități de cofetărie și înghețată, precum și posibilități de distracție. În salonul de servire se află
tejgheaua-bar cu scaune inalte, un număr restrâns de mese de dimensiuni mici, cu scaunele-fotolii
respective.
2.3. Café-bar cafenea - unitatea care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea
recreativă ; oferă consumatorilor și gustări, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, înghețată, băuturi
nealcoolice calde, băuturi alcoolice fine.
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2.4. Disco-bar - unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind
axată pe desfacerea de gustări, produse de patiserie-cofetărie, înghețată și amestecuri de băuturi
alcoolice și nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiție și de dans,
înregistrată și difuzată prin instalații speciale și prin ,,disk-jockey ', care asigură desfăsurarea întregii
activități. Videoteca este special amenajată cu instalații electronice de redare și vizualizare a
videoprogramelor și filmelor.
2.5. Bufetul-bar oferă un sortiment restrâns de preparate calde și reci, pregătite în bucataria
proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
3 FAST-FOOD Din grupa unităților de tip Fast food, fac parte :
3.1. Restaurantul-autoservire - o unitate de desfacere rapidă, în care consumatorii iși aleg și
se servesc singuri cu preparate culinare calde și reci și băuturi alcoolice și nealcoolice la sticlă, toate
porționate și asezate în linii de autoservire cu flux dirijat și cu plata după alegerea preparatelor.
3.2. Bufetul de tip expres - unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu este
dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip
expres, mai înalte ca mesele obișnuite, consumația realizându-se fără utilizarea scaunelor la mese.
3.3. Pizzeria - unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface
gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab
alcoolizate.
3.4. Snack-barul - unitate caracterizată prin existența unei tejghele-bar, cu un front de servire
care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviți direct la tejghea cu alimente
pregătite total sau parțial în fața lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate
culinare, precum și băuturi nealcoolice calde și reci și un sortiment redus de băuturi alcoolice.
4 COFETĂRIA - unitate specializată în desfacerea unui sortiment larg de prăjituri, torturi,
fursecuri, cozonac, înghețată, bomboane, patiserie fină, băuturi nealcoolice calde și reci și unele
băuturi alcoolice fine.
5 PATISERIA - unitate specializată în consumul pe loc sau desfacerea la domiciliu a
producției proprii specifice, în stare caldă. Sortimentul de băuturi include bere la sticlă, băuturi
nealcoolice, răcoritoare, vin la pahar. Unitatea oferă și diferite sortimente de produse lactate. Poate
functiona și cu profil de placintărie, simigerie, covrigărie, gogoșerie sau pati-bar.
Diversitatea structurală a structurilor de primire cu funcțiune de alimentație are rolul de a
satisface o paletă diversificată de cerințe, de a răspunde nevoii de hrană și de divertisment și pentru a
oferi clienților experiențe gastronomice deosebite.
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Evoluția de până acum a structurilor de primire cu funcțiune de alimentație, confirmă rolul
important pe care acest sector îl ocupă în viața social-economică și oferă perspective de dezvoltare
a noi tipuri de unități adaptate diferitelor segmente de clientelă. Acestea își manifestă accentuat
nevoia de a trăi confortabil într-o lume din ce în ce mai deschisă și globalizată, mereu în schimbare,
dar în care va rămâne mereu actuală bucuria de a savura o mâncare gustoasă, într-un mediu plăcut și
o companie de suflet.
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