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Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară - 

 – ȘCOALĂ EUROPEANĂ!  

  

       Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, prin Direcția Generală Învățământ 

Preuniversitar, a continuat şi în anul şcolar 2015-2016 competiţia pentru obținerea certificatului 

„Şcoală Europeană”.  Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au 

fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și 

constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, 

precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra 

culturii organizaționale și a ethosului școlii. Activităţile/proiectele/programele care s-au luat în 

considerare pentru competiția din acest an sunt cele: derulate de şcoli prin programele Comisiei 

Europene, ale Parlamentului European și alte altor instituții europene: Programul de Învăţare pe Tot 

Parcursul Vieţii (LLP 2007-2013), Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Euroscola, Juvenes 

Translatores, Europa-casa noastră, Lider European etc; derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, 

universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, 

ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.; finanțate 

din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener. 

Astfel, pentru prima oară, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a aplicat pentru acest 

titlu, reușind să obțină un rezultat foarte bun - locul 21 din 60 de unități școlare selectate a fi școli 

europene.  

Creșterea dimensiunii europene a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară a fost mereu o 

prioritate, prevăzută în documentele manageriale strategice ale liceului. Chiar dacă liceul nu a mai 

aplicat până în acest an 2016 la Competiția “Școală Europeană”, numărul mare de proiecte europene 

derulate în ultimii 9 ani a contribuit la realizarea unui învățământ mai modern și a unei educații de 

calitate, aliniate la standardele europene, bazate pe principii și valori europene. Astfel, în Programul 

de învățare pe tot parcursul vieții LLP – 2007-2013, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a primit 

finanțare europeană pentru următoarele acțiuni: 

 1 Proiect bilateral Comenius: “The Birth of Money” 2007-2009;  

 1 Parteneriat Leonardo da Vinci: Integration of Culture and Health Knowledge into the 

Professional Education of Food and Beverage 2012-2014;  
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 1 Parteneriat Multilateral Comenius: „Science Experiments on Renewable Energies” 2013-

2015;  

 11 Mobilități individuale Comenius, care acoperă majoritatea ariilor curriculare; 

 2 Vizite de Studiu, pe teme de Învățământ Profesional și Tehnic; 

 2 Vizite Pregătitoare pentru parteneriate multilaterale Comenius. 

De asemenea, cadre didactice ale liceului au participat și la programul Grundtvig, la 5 diferite 

ateliere, iar în programul Youth in Action două cadre didactice au participat la un curs de formare pe 

cetățenie europeană și politici de tineret. 

În noul program Erasmus Plus, nu am avut aprobat (până acum) nici unul dintre proiectele KA1 

sau KA2 - depuse ca și coordonator sau ca și partener - la termenele limită din anii anteriori, dar, 

datorită colaborării cu asociația ASSED (Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și 

Dezvoltare), și cu alte organizații non-guvernamentale locale ca Institutul pentru Parteneriat Social 

Bucovina, AREAS Suceava, etc., avem participare la proiecte E+: 

 Proiect Erasmus Plus de mobilitate KA1 pentru elevi: Cooperare europeană pentru 

îmbunătățirea competențelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator 

2D/3D CAD – unde 8 elevi de la profilul tehnic au beneficiat de un stagiu de formare 

profesională în Germania, în anii școlari 2014-2016 ; 

 Proiect Erasmus Plus de mobilitate pentru adulți: Dezvoltare durabilă prin educație 

permanentă și voluntariat – DDEPV – 1 profesor participant la un curs de formare despre 

aplicarea instrumentelor TIC în educație; 

 participări la 4 cursuri de formare Erasmus Plus KA1 pentru lucrătorii de tineret; 

 1 participare a unui profesor la una din întâlnirile de proiect ale unui parteneriat strategic KA2 

pe domeniul tineret – din partea Institutului Bucovina. 

      Toate aceste proiecte au avut și au în continuare un impact puternic asupra elevilor și cadrelor 

didactice ale Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară atât în ceea ce privește creșterea calității 

actului educațional prin promovarea unui învățământ centrat pe elev, utilizând metode moderne activ-

participative de învățare/evaluare. cât și în asimilarea și promovarea valorilor europene ca toleranţa, 

respectul faţă de alte culturi, cooperarea, interesul pentru cunoaştere, flexibilitate, spiritul comunitar, 

voluntariat, performanţă şi eficienţă. Preocuparea continuă pentru creșterea dimensiunii europene în 

educația elevilor se observă și din numărul mare de proiecte, programe, activități realizate în ultimii 

ani, care se pliază pe politica educațională europeană a Colegiului.  

Festivitatea de premiere a avut loc pe 17 iunie, la sala „Spiru Haret” a Palatului Parlamentului 

București, în prezența domnului ministru Adrian Curaj, a doamnei secretar de stat Monica Anisie, a 



CaleidoScop – Revista C.T.I.A. Suceava nr.6/2015 
 

4 
 
 

doamnei Ecaterina Andronescu, a doamnei Monica Calotă, director al Agenției Naționale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și a altor 

personalități. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a fost reprezentat de director Tatiana Hladiuc, 

responsabil comisie proiecte europene Violeta Iacentiuc și eleva Evelina Părpăuți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea la acest eveniment deosebit ne-a determinat să ne propunem să muncim în 

continuare în direcția creșterii dimensiunii europene a instituției noastre pentru ca, peste trei ani, să 

avem satisfacția păstrării acestui titlu de onoare al școlii. Am putem spune că un prim pas este deja 

făcut prin aprobarea primului proiect E+ KA1 al C.T.I.A., anume STEP – Students Training through 

Erasmus Plus! 

Director Tatiana Hladiuc 
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Formare europeană pe tema carierei și angajării tinerilor: 

“Youth are talking about Career and Employment” 

  

 În perioada 28 martie – 4 aprilie 2016, trei membri 

ai organizației Institutul Bucovina  – Suceava au participat 

la activitatea de formare Erasmus Plus KA1 cu tema „Youth 

are talking about Career and Employment”, dedicată 

personalului care lucrează cu tinerii. Formarea a avut loc în 

localitatea Sorgun (Yozgat), Turcia. Coordonatorii 

proiectului de mobilitate au fost membrii Asociației 

SORGED - Turcia, o organizație cu multă experiență în 

domeniu, având la activ coordonarea a 8 proiecte europene 

numai în ultimii 3 ani. La curs s-au reunit 42 de participanți 

din 12 organizații (Polonia, Estonia, Lituania, Ungaria, 

Italia, Spania, Grecia, Bulgaria, Macedonia, România, 

Cehia și țara gazdă - Turcia). Din partea Institutului 

Bucovina au participat:  profesor Violeta Iacentiuc, Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, profesor Manuela 

Grosu, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava și profesor Dana Țibu, Colegiul Tehnic “Petru 

Mușat” Suceava. 

 Scopul acestui proiect a constat în îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților lucrătorilor de 

tineret cu privire la piața muncii și la problema europeană comună a șomajului. Pe parcursul activității 

de formare s-a urmărit furnizarea de servicii de consiliere despre profesii, muncă și carieră, în scopul 

facilitării tranziției tinerilor de pe băncile școlii pe piața muncii. De asemenea s-au avut în vedere și 

problemele economice, sociale și chiar psihologice pe care le pot avea tinerii care nu își pot găsi un loc 

de muncă. 
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 Cursul de formare a fost condus în mod 

profesionist de doi tineri formatori ai Agenției Naționale 

din Turcia, asigurându-se un proces de învățare non-

formală de calitate, centrat pe obiectivele proiectului. 

Astfel metodele și strategiile de lucru s-au concretizat în 

multe ateliere, discuții în grup, brainstorming, jocuri de 

rol, studii de caz, exemple de bune practici oferite de 

fiecare țară participantă, seminarii, conferințe, întâlniri 

cu factorii de decizie - vizite la municipalitatea din Sorgun și Universitatea din Yozgat. 

 În timpul formării a avut loc un adevărat schimb de experiență, din fiecare workshop având 

de învățat metode noi și bune-practici pentru a ajuta tinerii în alegerea unei cariere, în dezvoltarea 

profesională, în a-și găsi un loc de muncă. Competențele asimilate au fost recunoscute prin certificate 

Youthpass. 

 

 

 

 

 

 

  

 Trebuie menționate și cele trei seri culturale în care participanții au avut plăcuta sarcină de a 

prezenta cartea de vizită a țării din care provin, într-o atmosferă deschisă și prietenoasă.  

 În concluzie, a fost o activitate de formare cu un program foarte dens și variat, într-un context 

non-formal, care a adus tuturor multe informații noi, metode și tehnici de gestionare eficientă a 

problemelor legate de angajarea tinerilor. De asemenea, reunirea a 12 organizații europene a condus la 

stabilirea unor noi contacte și colaborări pentru dezvoltarea de viitoare proiecte Erasmus Plus 

împreună. 

 

Profesor Violeta Iacentiuc 
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Responsabilizare și reziliență socială a tinerilor 

 

În perioada  22-30.01.2016 în Padova 

Italia avut loc cursul ,,RE-EMPOWERING: A 

training course for youth workers on resilience 

and empowering of young people at risk of 

social inclusion” din cadrul Programului Erasmus 

KA1, curs dedicat lucrătorilor de tineret, 

profesorilor care lucrează cu tineri cu posibilități 

reduse și cu risc de excluziune socială: familii cu 

probleme, nivel scăzut de educație, situații 

dezavantajate economic, grupurile marginalizate, etc. Aceste condiții afectează procesul de auto-

dezvoltare a tinerilor precum stima de sine scăzută, auto-eficacitate scăzută, relații sociale slabe, lipsa 

de a învăța să înveți care de obicei conduce la comportamente diferite disfuncționale. 

Cursul a unit 27 de lucrători cu tineri  din 9 țări - Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Portugalia, Romania și Turcia. Din România a participat și prof. Mihaela Calistru. Cursul a 

fost susținut de 4 traineri - profesori la Universități de prestigiu din Italia. Coordonatorii cursului  au 

fost membrii organizației Work In Progress-Padova-Italia.  

Cursul a avut ca puncte de plecare - Ce putem face ca lucrători de tineret?  Cum putem 

sprijini bunăstarea lor? Cum putem face vizibilă excluziunea socială în societate? Cursul s-a 

desfășurat punând accent  pe utilizarea metodelor de educație nonformală, atât de utilă tinerilor de 

azi. Metoda utilizată și prezentată a fost Photo-voice (photo-imagine, voice-voce = să vorbești prin 

imagine). 

Obiectivele cursului au fost: 

- Să promoveze un mediu de instruire deschis și creativ pentru învățarea non-formală; 

- Să sprijine participanții la familiarizarea cu conceptul de reziliență și responsabilizare; 

- Îmbunătățirea competențelor în sprijinirea procesului de abilitarea cu tinerii; 

- Să sprijine participanții în stăpânirea unui nou instrument de abilitare și reziliență; 

- Să învețe cum să folosească noi instrumente de împuternicire și reziliență; 

- Să învețe cum să folosească PhotoVoice, să ridice problema incluziunii sociale în comunitatea 

locală. 
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Participanții la curs au învățat cum să 

folosească un instrument concret - metoda de 

educație non formală Photo-voice, pentru a 

implica comunitatea în această problema a 

incluziunii sociale și a face vizibil prin foto-voce  

- o acțiune participativă și metoda de cercetare 

prin care oamenii să creeze și să discute prin 

fotografii ca un mijloc de a cataliza o schimbare 

personală și comunitară, pentru a promova schimbul de bune practici și rețeaua în domeniul social. 

Prin acest curs am descoperit că Photo-Voice este o metodă de a transmite un mesaj puternic 

prin prezentarea de „fotografii vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate, marginalizate, 

care nu au deprinderea de a determina introducerea pe agenda publică a problemelor lor şi nici 

capacitatea de a se mobiliza pentru urmărirea unui interes comun. Această metodă este însă foarte 

flexibilă şi poate fi adaptată pentru diverse situaţii (evaluarea nevoilor comunităţii, realizarea unei 

hărţi a problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), diverse grupuri şi diverse domenii 

(mediu, sănătate, educaţie etc.). 

 Obiectivele aplicării metodei PhotoVoice sunt: 

1. să le permită tinerilor să identifice şi să mediteze asupra punctelor tari ale comunităţii lor şi 

asupra problemelor lor; 

2. să promoveze schimbul de informaţii şi un dialog critic pe teme care vizează viaţa personală 

sau comunitatea în general prin intermediul discuţiilor de grup;  

3. să ajungă la cei care iau deciziile publice (administraţie publică, aleşi, experţi etc.),  să-și facă 

vocile auzite. 

  Mai mult decât o metodă de fotografiere participativă, PhotoVoice are capacitatea de a abilita 

tineri şi comunităţi. Prin crearea unui spaţiu de discuţie în cadrul comunităţii, se creează un prilej 

pentru ca tinerii să-şi poată împărtăşi propriile nevoi, dorinţe şi perspective de viitor, să poată să 

mediteze asupra problemelor pe care le întâmpină şi asupra unor posibile soluţii. Iar apoi primesc 

instrumentele prin care îşi pot face auzite, văzute şi conştientizate nevoile şi problemele. 

PhotoVoice încearcă să aducă schimbări sociale pozitive în comunităţi prin intermediul unor 

instrumente prin care participanţii să îşi poată susţine şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Imaginile utilizate, 

precum şi cuvintele asociate acestora sunt expuse local, naţional şi internaţional prin diverse 

mijloace: expoziţie de fotografie, trimitere de cărţi poştale, mass-media, expoziţii online. 
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Cursanții au învățat despre proiecte 

de mobilitate a lucrătorilor de tineret în a 

sprijini dezvoltarea profesională a 

lucrătorilor de tineret, permițându-le să 

dobândească noi competențe și experiențe în 

proiecte. Cursul a avut ca scop dezvoltarea 

cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinii pe 

tema incluziunii sociale prin seminarii, 

cursuri, work-shop-uri, vizite de studiu și schimb de bune practici. Proiectul a contribuit, de 

asemenea, la consolidarea calității și rolul activităților pentru tineret în Europa.  

Programul zilnic al cursului a promovat initiative și creativitatea participanților care  vor avea 

un impact direct asupra activităților viitoare de muncă pentru tineret sau politicii pentru tineret, cum 

ar fi organizarea de proiecte de calitate și prin 

furnizarea de experiențe interculturale și învățare 

non-formală pentru tineri. 

Proiectul și-a atins obiectivele, a fost un 

succes pentru toți participanții, care au realizat o 

expoziție cu cele mai impresionante și expresive 

fotografii și a fost prezentată publicului larg din 

Padova. Competențele și abilitățile dobândite ne vor 

permite participanților să transmitem cu succes 

tinerilor, exemplele de bune practici. 

 

Profesor Mihaela Calistru 
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Un nou proiect E+ la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

STEP – Students Training through Erasmus Plus 

Luna mai a adus vești bune pentru elevii și profesorii Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară: proiectul de mobilitate KA1 de formare profesională a elevilor - STEP (Students 

Training through Erasmus Plus) – depus la termenul limită 2 februarie 2016 – a fost aprobat! 

Programul Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli 

profesionale, licee şi şcoli postliceale) şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi 

experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi 

competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară 

îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi 

timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

 Cu un buget de 92775 euro, proiectul STEP vine ca un răspuns la nevoia de pregătire practică 

de specialitate la standarde europene a elevilor școlii noastre, pregătindu-i astfel pentru o integrare 

mai facilă pe piața muncii și oferindu-le o șansă în plus în dezvoltarea carierei lor profesionale.    

Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

 - îmbunătățirea competențelor cheie și a competențelor tehnice generale prevăzute de Standardele de 

Pregătire Profesională, respectând planurile de învățământ în vigoare; 

- îmbunătățirea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză;  

- îmbunătățirea competențelor personale ale elevilor și formarea unei o atitudini pozitive față de 

muncă;   

- educarea elevilor în spiritul valorilor și cetățeniei europene. 

În cadrul acestui proiect vor fi selectați 45 de elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, după cum urmează: 15 elevi din clasele X-XI de la profilul electronică-

automatizări, 15 elevi din clasele X-XI de la mecatronică și 15 elevi din clasele X-XI de la școala 

profesională - mecanic auto. Acești elevi vor participa la câte un stagiu de practică de 2 săptămâni în 
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Germania, lângă Leipzig, în perioadele stabilite în acord cu organizația de primire, în  anul școlar 

2016-2017.  Partenerul - organizație de primire - este VITALIS Betreuungsgesellschaft für 

Modellprojekte mbH (Vitalis GmbH) pentru toate cele 3 fluxuri, o organizație cu multă experiență în 

domeniul proiectelor de acest gen.  

 S-au ales aceste trei domenii pentru că baza materială a școlii este cea mai puțin dezvoltată 

pentru aceste trei categorii, impunându-se ca o necesitate imbunătățirea condițiilor de efectuare a 

stagiilor de pregătire practică pentru acești elevi. Temele selectate de către profesorii de specialitate 

de la profilele menționate respectă programa școlară, vizează competențele cheie și specifice ale 

fiecarei specializări, și sunt comune pentru cei doi ani de studiu (a X-a si a XI-a). 

  La sfârșitul fiecărui flux derulat, organizația de primire va evalua individual fiecare 

participant, pe baza portofoliului realizat, a observațiilor din timpul activităților practice și a probei 

de evaluare finale din ultima zi de stagiu. În urma evaluării și a validării competențelor dobândite pe 

perioada stagiului, participanții vor primi un Certificat de Participare și documentul Europass 

Mobility în care vor fi precizate competențele profesionale asimilate. 

Principalele activități ale proiectului vor consta în: constituirea echipei de proiect, elaborarea  

în echipă a tuturor procedurilor necesare bunei derulări a proiectului, organizarea unui proces de 

selecție transparent și corect, efectuarea pregătirii pedagogice, lingvistice și culturale dinaintea 

mobilităților, completarea tuturor acordurilor și documentelor necesare, efectuarea propriu-zisă a 

mobilităților, monitorizarea elevilor pe parcursul mobilității și evaluarea acestora pe parcurs și la 

final, activități de valorizare și diseminare a rezultatelor proiectului, realizarea unor produse finale 

(logo, poster, blog, DVD, brosura, roll-up) care să poată fi utilizate pentru diseminarea și valorizarea 

rezultatelor. 

Elevii beneficiari ai proiectului STEP vor avea competențe tehnice și personale mult 

îmbunătățite în urma  derulării acestuia și deci vor avea mai multe șanse de angajare. Astfel se va 

mări gradul de inserție al absolvenților pe piața muncii la nivel local, regional, național și chiar 

european. 

De asemenea, elevii care nu au beneficiat direct de acest proiect vor deveni beneficiari 

indirecți, prin activitățile de diseminare realizate. Fiecare va afla despre aceste stagii de formare 

profesională și despre competențele asimilate de colegii lor prin participarea la ele, stimulându-i 

astfel pentru a își îmbunătăți performanțele școlare pentru a putea avea și ei o astfel de oportunitate în 

viitor. Astfel, pe termen mai lung, liceul nostru își va atinge obiectivele de creștere a performanței 

școlare și de micșorare a ratei abandonului școlar. 

Profesor Violeta Iacentiuc 
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REZULTATE DEOSEBITE 

LA CONCURSUL „MADE FOR EUROPE” - 2016 

 

În vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de 

învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul 

educației și formării profesionale, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice a invitat și 

în acest an școlar aceste unități să participe la cea de-a X-a ediţie a Concursului Naţional „Made 

for Europe”.  

Concursul este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către 

M.E.N.C.S. în anul școlar 2015-2016. Argumentul care stă la baza acestui concurs constă în faptul că 

prin proiectele de parteneriat european școlile românești au fost veritabili ambasadori ai României în 

Europa, contribuind an de an la promovarea unei imagini pozitive a României și a valorilor școlii 

românești. Aceste parteneriate au vizat formarea și dezvoltarea de competențe cheie, au favorizat 

crearea unei rețele de parteneri, au promovat valorile naționale și europene, antrenând copii, tineri, 

profesori, părinți în acest exercțiu al existenței împreună, într-o Europă unită. 

Pentru a pune în valoarea aceste realizări, Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice lansează anual invitația de a participa la o competiție națională a produselor realizate în 

cadrul proiectelor finanțate prin programe comunitare, competiție ce își propune să deschidă cu 

generozitate perspective multiple și care se adresează atât școlilor cu experiență în domeniu cât și 

celor aflate la început de drum. 

Scopul acestui concurs este valorizarea și promovarea experiențelor pozitive în derularea 

proiectelor finanțate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovația, spiritul de 

competiție. 

Obiectivele concursului sunt: 

- Valorizarea produselor rezultate în cadrul proiectelor finanțate prin programe comunitare 

- Creșterea vizibilității produselor proiectelor finanțate prin programe comunitare 

- Sporirea calității produselor proiectelor finanțate prin programe comunitare prin stimularea 

competiției 

- Crearea unui sistem alternativ de informarea asupra produselor proiectelor finanțate prin 

programe comunitare 

- Asigurarea de oportunități de promovare a produselor rezultate din proiecte finanțate prin 

programe comunitare 

- Creșterea potențialului de transferabilitate a produselor finale în alte contexte educaționale 
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- Promovarea imaginii instituțiilor de învățământ preuniversitar participante la concurs. 

Concursul este deschis tuturor instituțiilor de învățământ preuniversitar care au fost implicate 

în proiecte finanțate prin programe comunitare, în anul școlar anterior, și are atât fază județeană cât și 

fază națională. Inspectorul şcolar pentru proiecte educaționale răspunde de organizarea şi 

desfăşurarea etapei judeţene a competiţiei. La faza judeţeana a concursului Made for Europe se pot 

înscrie toate unităţile şcolare care au derulat in anul scolar precedent proiecte europene 

(Comenius/Leonardo/Erasmus+). Fiecare unitate şcolară completează câte o fişă de înscriere pentru 

fiecare produs cu care va participa în competiţie.  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a participat la faza județeană cu 4 produse 

finale, 3 realizate în cadrul proiectului Comenius 2013-2015 Science Experiments on Renewable 

Energies (Website, Broșura ”Funny Experiments Booklet”și DVD) și unul realizat în cadrul 

proiectului Leonardo 2012-2014 (cartea „Alimentație pentru un viitor sănătos”). Elevii participanți 

(Părpăuți Evelina – XII B, Blîndu Iulian – XII H, Bulubenchi Sebastian – XII H, Candrea Paraschiva 

– X B) au prezentat aceste produse finale, obținând premiile I, II și III. Produsul final care a obținut 

premiul I și a fost selectat pentru a participa la faza națională a fost broșura cu experimente 

distractive. 

 

Etapa naţională s-a desfăşurat la Satu Mare, în perioada 21-24 aprilie 2016. Gazda acestui 

eveniment a fost Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare. La competiție au participat 

peste 100 de elevi din toată țara, care au prezentat produsele finale ale proiectelor pe care școlile 

participante le-au derulat cu finanțare prin programe comunitare. Expoziția de de holurile liceului a 

evidențiat produse deosebite, realizate cu mult efort și cu multă dăruire de elevi creativi și talentați: 

postere, afișe, broșuri, calendare, cd-uri, ghiduri, reviste, etc.  
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Fiecare participant a prezentat, după o ordine prestabilită, în fața comisiilor de concurs, 

produsele proprii, iar comisiile au evaluat și au stabilit câștigătorii. Eleva liceului nostru a realizat o 

prezentare de excepție, situându-se ca punctaj pe locul 4 din 109 participanți, obținând premiul I și 

felicitările juriului. 

 

 

O felicităm și noi pe această cale și îi mulțumim 

pentru faptul că a reprezentat cu succes proiectul 

Comenius “Science Experiments on Renewable 

Energies” al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 

în cadrul acestei prestigioase competiții! 

  

Profesor Violeta Iacentiuc 
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UNIUNEA EUROPEANĂ  

ÎN VIZIUNEA TÂNĂRULUI ABSOLVENT DE 

LICEU 

 „Existenţa comunităţii devine o necesitate şi un ideal de atins” – Jacques Delors  

 

Cu privire la marea Comunitate Europeană, Jacques Delors 

mai afirmă că „vom regăsi rădăcinile noastre filosofice şi culturale” 

şi că „vom participa la o aventură colectivă, ce uneşte popoare în vederea binelui şi nu a răului.” 

Pornind de la aceste idei, încerc să meditez asupra viitorului nostru în Uniunea Europeană, 

care este rezultatul unui proces de colaborare şi de integrare ce a luat naştere în anul 1951, între şase 

state europene fondatoare: Belgia, Germania, Italia, Franţa, Luxemburg şi Olanda, iar noi, după 

aproape 56 de ani, ne integrăm, după multe negocieri şi promisiuni. Scopul principal al acestei 

Uniuni este o colaborare strânsă între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate la un nivel cât 

mai apropiat de cetăţeni. La fel ca belgienii sau francezii, nu suntem mai diferiţi. Ne despart doar 

nişte graniţe şi nişte prejudecăţi, potenţial există, şi mai ales în tinerii români care nutresc visuri şi 

idealuri, dar care, deseori, sunt descurajaţi din cauza situaţiei economice şi sociale din România. 

Aceştia ar trebui motivaţi, stimulaţi să participe cu interes în Comunitatea Europeană. 

             Dacă cetăţenii unui stat membru îi consideră „străini” pe cetăţenii unui alt stat membru, 

atunci chiar unele din principiile UE, precum libertatea de a lucra, sau de a desfăşura o activitate în 

afara ţării natale, riscă să fie subminate. 

Uniunea Europeană are rolul de a schimba vieţile popoarelor, de a întări legături şi de a 

susţine performanţa şi diversitatea. UE este un proiect, dar şi o realitate; un vis, dar şi un fapt; o mână 

de ajutor, dar şi un dur evaluator. Tocmai această duplicitate oferă caracter, mister, speranţă, dar şi 

realizări. Noi tinerii ar trebui să fim cei mai deschişi spre schimbare. 

În ce ne priveşte pe noi, tinerii, veseli şi optimişti, tindem să credem că Uniunea Europeană 

respectă libertatea de exprimare a indivizilor, întrunirea paşnică şi asocierea sub toate formele ei.                                                   

Uniunea Europeană propune o filosofie a omului radical, diferită de optica regimurilor totalitare şi 

construieşte un spaţiu atitudinal şi acţional care să permită o dezvoltare a personalităţii umane sub 

toate formele ei. Această Uniune asigură o sferă de expresie a intereselor şi aspiraţiilor individuale 

sub forma unui spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei. Trebuie să menţină pacea, stabilitatea, 

securitatea şi prosperitatea întregului continent European. Însuşi Imnul Europei, „Odă bucuriei” 

comunică idealul de libertate, pace şi solidaritate. La baza Europei Unite stă Cetăţeanul şi interesele 

lui. Noi tinerii visăm la o „Europă unită în diversitate”, care să încurajeze democraţia şi participarea, 
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iar pentru aceasta, avem nevoie de curaj pentru a ne schimba. Eu, ca tânăr român, m-aş simţi 

european – şi mă simţeam şi înainte de a ne integra – chiar dacă nu aş face parte din Uniune. Fac 

parte din Europa! Deci, chiar înainte de a ne integra, eu mă simţeam european. 

               Fiecare cultură îşi aduce aportul la formarea marii culturi europene şi a identităţii europene. 

Sunt european, mă simt european, cu toate drepturile şi obligaţiile pe care le implică Uniunea. 

               UE are nevoie de dinamism, performanţă, cercetare, cunoaştere. Iar noi, tânăra generaţie, 

trebuie să ieşim în faţă şi să dovedim cine suntem şi de ce suntem în stare. Noi, tinerii, trebuie să ne 

pregătim ca cetăţeni activi şi responsabili ai acestei comunităţi, prin ore de educaţie şi cultură civică, 

în incinta instituţiilor noastre de învăţământ, sau în orice instituţii organizate special pentru intruniri, 

pentru luarea unor decizii. Noi trebuie să demonstrăm că suntem conştienţi de rolul nostru în Europa 

Unită, şi o putem face numai prin cetăţenie activă! Implicare trup, suflet şi… spirit! Se accentuează 

chiar şi voluntariatul sau corespondenţa cu alţi tineri din Europa. Pentru atingerea obiectivelor din 

diverse domenii, UE oferă sprijin, deoarece dispune de resursele principale. În mare parte, şi 

instituţiile de învăţământ ar trebui să primească fonduri pe care să le gestioneze singure, conform 

nevoilor proprii, dar şi colectivităţile locale şi regionale pot să încurajeze participarea prin oferte 

financiare sau materiale. Putem obţine identitatea europeană prin dialoguri şi schimburi 

interculturale. Pentru a avea mai mult curaj de a ne implica, ar trebui să se realizeze o înfrăţire între 

şcoli. Tinerii din ziua de azi au aspiraţii, idealuri şi visuri măreţe dar, din păcate, nu prea sunt educaţi 

spre a le înfăptui prin muncă şi forţă proprie. 

Comunitatea Europeană caută tineri capabili, competenţi, care pot să pună în valoare tot ce au 

mai bun, tineri care ştiu ce vor de la viaţă. Noi trebuie să ne arătăm – şi nu doar să ne arătăm, ci să şi 

fim – siguri pe noi, optimişti. Putem fi visători, dar şi realişti. Putem fi cu capul în nori, dar cu 

picioarele pe pământ! Nu trebuie însă să ne avântăm în această lume încă necunoscută, căci nu ştim 

ce ne aşteaptă. E bine să fim rezervaţi, să studiem, să ne informăm, după care să acţionăm ca atare. 

Putem călători fără paşaport, doar cu buletinul, iar în acest caz, unul din scopurile UE este extinderea. 

UE trebuie să fie ocrotitoare şi să facă faţă tuturor provocărilor de orice natură: războaie, schimbări 

climatice, programe nucleare, foamete şi sărăcie, şomaj, educaţie etc. Aceasta trebuie să fie tolerantă 

faţă de orice rasă, orice sex, orice religie etc. Dar ca orice uniune, aceasta are rolul de a asigura 

securitatea, pacea, solidaritatea. Noi, tinerii, ar trebui să avem totuşi un spaţiu plăcut, confortabil, la 

şcoală, la facultate, unde să ne simţim bine. La urma urmei, e a doua casă a noastră, locul în care ne 

petrecem foarte mult timp. 

Elev: Hanza Daniel clasa a XII-a B – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

            Prof. îndrumător Radu Melania – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
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Concursul județean “Cetățean european” 

 

Ziua de  9 mai este pentru noi românii o zi cu triplă semnificație.  Pe lângă Ziua Europei  

sărbătorim  Ziua Independenţei proclamată în 1877, dar și Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel 

de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945. 

Ca urmare alegerea acestei date pentru desfășurarea concursului județean “Cetățean 

european”, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, nu este deloc întâmplătoare. Și 

pentru că sloganul Uniunii Europene este “Unitate în diversitate” organizatorii consideră că 

diversitatea nu este altceva decât o oportunitate, pe care o oferă și concursul, de a învăța, de a 

împrumuta și de a transmite valori, de a căuta și de furniza modele, de a face schimb de experiențe 

care îi vor ajuta pe elevi să se dezvolte atât profesional cât și spiritual.  
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Concursul a adunat 11 echipaje de la liceele din municipiul Suceava pentru secțiunea 

teoretică, de verificare a conceptelor generale referitoare la Uniunea Europeană. La secțiunea de 

prezentări powerpoint, au participat 31 de  echipaje. La secțiunea concurs de desene, au participat 56 

de lucrări. Concursul a fost însoțit de organizarea unei expoziții cu desenele înscrise la a treia 

secțiune, găzduită de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. 

La concurs au participat, coordonând elevii: 27 de cadre didactice, 150 de elevi, de la 13 

instituții de învățămâmt, din 5 județe: Suceava, Botoșani, Iași , Neamț, Vrancea. 

Comisia de evaluare pentru cele trei secțiuni, a fost alcătuită din președinte, inspector educaţie 

nonformală prof. Tatiana Vîntur, vicepreședinte- dir. prof. Hladiuc Tatiana, dir. prof. Buda- Niga 

Crăița Petruța și  prof. Tompea Petruța Antoneta de la  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 

Suceava, membri- prof. Ciubotariu Mihaela de la Colegiul Național “Petru Rareș”, Suceava, prof. 

Cramariuc Cezar și Ismail Maria Olimpia de la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”, Suceava,  

prof. Mureșan Loredana Anișoara- Liceul cu Program Sportiv, Suceava, prof. Cîrcu Clara și Aolăriței 

Gabriela- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, prof. Bilan Liliana- Colegiul Tehnic 

“Petru Mușat”, Suceava, prof. Rusu Petronela- Palatul Copiilor, Suceava. 

 
  

 

Clasamentul final poate fi  accesat de pe site-ul www.ctiasv.ro.  

 

 

Prof. Tompea Petruța 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava 

                                                                                                                              

http://www.ctiasv.ro/
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                 EDU-TEH-CREATIVITATE ȘI INOVARE - un concurs de succes 

 

Vineri, 20 MAI 2016, La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a avut loc prima  

ediție a proiectului județean domeniul tehnic-C.A.E.J., intitulat “EDU-THE-CREATIVITATE ȘI 

INOVARE” coordinator prof. Calistru Mihaela. 

La concurs au participat 60 elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul 

Tehnic Samuil Isopescu, Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret, 

Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă -

Suceava și Palatul Copiilor Suceava.  

Concursul a debutat cu prezentarea 

realizată de doamna director Hladiuc Tatiana 

și d-na director adjunct Buda Niga Crăița, 

care au urat success participanților și cât mai 

multe ediții în continuare. Un gând bun a 

fost transmis de conferențiar doctor Daniela Jeder de la Facultatea de Științele Educației care a 

precizat rolul educației tehnice și importanța ei în rândul elevilor și componenta ei în activitatea 

pedagogică. 

        Competiţiile şcolare au scopul 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.  

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, imaginaţie ştiinţifică 

anticipativă, aptitudini creative şi inovative, 

Concursul  Edu-TEH-creativitate și inovare s-a desfăşurat  pe  3 secţiuni: 

a) Măsurări tehnice 

b) Simpozion-referate științifice 

c) Machete-Roboți, Lego etc. 

cu prezentare prin:  

        componenta A – participare directă;  

componenta B – participare indirectă/prin corespondenţă(doar secțiunea de referate). 
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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. Elevi din învăţământul liceal tehnologic, profilul tehnic (clasele a IX-a …. a XII-a).  

II. Elevi din învăţământul gimnazial (clasele a V-a … a VIII-a).  

III. Elevi din învăţământul profesional de 3 ani, profil mecanic (clasele a IX-a si a XI-a).  

Indiferent de categoria de participare elevii au putut participa la oricare dintre secţiunile 

concursului, respectiv 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  conform cu domeniul şi categoria de participare,care au fost 

schematizate prin prezentare  PPT. Tematica principală a simpozionului tehnico-ştiinţific şi metodic a 

urmărit  eficientizarea actului educaţional 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 

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 de explorare, investigare şi exprimare, într-un context interdisciplinar creativ şi inovator. 

Cea mai spectaculoasă a fost Secțiunea Machete cu subcomponente-roboți urmăritor pe linii,robot 

labirint și Micro Sumo, machete funcționale, machete nefuncționale,roboți cu telecomandă și roboți 

lego-mobili, 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. 

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. 

La aceste secțiuni au 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, 
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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 într-o 

nouă competiție în anul următor. 

Concursul a fost o experiență de success 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. 
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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. 

 

Profesor Mihaela Calistru 

 

 

 

 

 



CaleidoScop – Revista C.T.I.A. Suceava nr.6/2015 
 

23 
 
 

 

Influenţa alimentaţiei asupra inteligenței elevului 

 

Sănătatea este o problemă socială, economică şi politică, dar şi o problemă ce vizează 

drepturile omului. Şcoală, familia, comunitatea, biserica reprezintă locul în care elevul creşte, se 

dezvoltă, se iniţiază şi se educă pentru a se forma ca om şi pentru a se integra în societate. Prin 

autoritatea sa morală, şcoala i-a învăţat şi îi va învăţa pe elevi cum să se poarte în natură şi în 

societate, cum să se raporteze la ceilalţi semeni, cum să trăiască frumos, demn şi sănătos (Popescu, 

O., et. al., 1999). 

 Viaţa individului a devenit mult mai complicată decât altădată în condiţiile societăţii 

contemporane. Schimbările economice, sociale şi culturale din toată lumea exercită o influenţă 

profundă asupra sănătăţii elevilor şi implicit asupra accesului acestora la serviciile sociale. Aceste 

schimbări provoacă mutaţii şi deplasări de accent şi în domeniul educaţiei. Educaţia pentru sănătate 

este componenta esenţială a educaţiei, un obiectiv major al acesteia şi totodată, unul din drepturile 

fundamentale ale fiinţei umane în formare. 

Dezvoltarea personalităţii elevilor presupune nu numai dezvoltarea lor intelectuală, morală, 

socială, ci şi dezvoltarea lor fizică armonioasă, sănătoasă. 

 La baza unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate a elevilor trebuie să stea o serie de cunoştinţe 

teoretice şi practice care evoluează permanent şi sunt departe de a fi pe deplin elucidate. 

 Elevul are nevoie de un aport alimentar echilibrat, suficient fără a fi excesiv, pentru creşterea, 

furnizarea energiei, eliminarea deşeurilor, echilibrul diferitelor metabolisme şi reglarea acestora. 

 Stilul de viaţă este o problemă ce ţine de alegerea personală, iar alimentaţia reprezintă mult 

din stilul nostru de viaţă. În explozia informaţională existentă, mai mult sau mai puţin ştiinţifică, 

precum şi sub influenţa multor factori socio-culturali, prea puţine studii se referă la alimentaţia 

elevului. 

 Suntem preocupaţi prea mult de abundenţa alimentelor de pe piaţă, varietatea lor, conţinutul 

regimului alimentar al adultului, impus şi copilului de regulă, reţetele de slăbire, dietele şi prea puţin 

de alimentaţia elevului, pe care ne-am obişnuit să o adaptăm alimentaţiei noastre, fără să mai ţinem 

cont de particularităţile anatomo-fiziologice şi de vârstă ale acestora. Toate acestea determină apariţia 

tulburărilor de comportament alimentar. 

 Părinţii trebuie să înveţe să fie flexibili, răbdători, dar şi fermi, dat fiind transformările acestei 

vârste şi faptul că în această perioadă există o interacţiune între nevoia de alimentaţie şi afecţiune. 
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 Pentru a evidenţia aspectele calitative privind comportamentul alimentar al elevului, am 

realizat o anchetă alimentară şi am întocmit un studiu pe un eşantion de 50 de elevi, de la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, pe durata unei săptămâni. Menţionez faptul că elevii au 

vârsta cuprinsă între 14-17 ani şi programul lor şcolar pe durata zilei este cuprins între orele 7
00

-14
00

. 

 De cele mai multe ori acest program se prelungeşte la 7-8 ore de activitate şcolară, ceea ce 

determină un anumit program de alimentaţie şi un tip de alimentaţie cu implicaţii serioase în 

sănătatea elevului şi deci în stilul lui de viaţă. Aceste erori cantitative şi calitative în alcătuirea 

alimentaţiei elevului pot avea consecinţe nefaste, uneori destul de grave, în funcţie de lipsa sau 

excesul principiului nutritiv respectiv. 

 Datele obţinute în urma realizării acestei anchete alimentare au fost interpretate, calculate şi 

transformate în procente pentru a scoate în evidenţă nu doar rezultatele obţinute, ci şi dezechilibrele 

observate în regimul alimentar al elevilor, transformările care se produc în tipul lor de alimentaţie şi 

consecinţele asupra stării lor de sănătate. 

 Ancheta efectuată a avut în vedere regimul alimentar al unui elev de liceu, determinat de 

programul şcolar în mod deosebit, dar şi de alţi factori socio-culturali (efortul fizic şi intelectual 

depus, influenţele familiei, domiciliul - rural, apartenenţa religioasă, gradul de industrializare, 

posibilităţile materiale şi financiare de care dispune familia copilului, aspectul corpului, masa 

adipoasă, grija pentru un corp armonios, o preocupare pentru elevii mai mari). 

 Alimentaţia elevului de liceu trebuie să îndeplinească, în general aceleaşi condiţii ca şi la 

vârsta preşcolară şi şcolară mică şi să asigure toate nevoile nutritive. La această vârstă, când elevul 

este foarte activ, creşte mult şi este expus într-o mare măsură bolilor infecţioase hrana acestuia 

trebuie să fie adaptată nevoilor sale fiziologice. Din cauza activităţii sporite prin învăţătură şi 

mişcare, cheltuiala energetică suplimentară este de circa 500 de calorii cât elevul stă în şcoală şi de 

circa 800 de calorii cât acesta îşi petrece timpul afară. De la început trebuie să precizăm că, la elevul 

de liceu, modificarea alimentaţiei, în sensul îmbogăţirii ei, nu se face prin desprinderea totală de 

alimentaţia perioadei precedente de viaţă (Popescu, O., et. al., 1999). 

 Necesarul zilnic de calorii la această vârstă variază între 1700 şi 3300 calorii, majoritatea 

acestora fiind acoperite prin lapte şi derivate, carne şi preparate din carne, ouă, pâine şi alte derivate 

din cereale, produse zaharoase, grăsimi animale sau vegetale, legume, fructe etc. Ca repartizare a 

meselor la această vârstă se recomandă trei mese principale şi o gustare. 
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Anchetă alimentară 

Conţinutul meniului zilnic al unui elev (14-17 ani) pe o perioadă de o săptămână 

Conţinutul meniului zilnic al mesei de dimineaţă pe o perioadă de o săptămână 

Nr 

crt 

Tipul mesei  - dimineaţa Perioada – 7 zile Nu consumă % 

Categorii de alimente 1 zi 2 zile 3 zile 4 zile 5 zile 6 zile 7 zile   

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

 

Pâine  8 8 8 9 4 2 6 5 45,11 

Fulgi de 

cereale 

8 5 8 2 2 2 - 23 20,53 

Paste făinoase 2 - - - - - - 48 0,57 

Produse de 

patiserie 

8 4 - - - - - 38 4,56 

2. Lapte şi derivate din 

lapte 

Lapte 8 6 7 - 5 2 - 22 22,26 

Produse 

fermentate 

8 2 1 1 1 - - 37 6,83 

Caşcaval 2 3 3 - 1 - - 41 6,27 

Brânză 5 6 1 1 - - - 37 6,83 

Unt 3 2 - - - - - 45 1,99 

3. Ouă 12 6 3 - - - - 39 9,42 

4. Carne şi derivate din 

carne 

Preparate  13 10 5 6 - 1 - 15 22,26 

Vită  1 - - - - - - 49 0,28 

Porc  4 - - - - - - 46 1,14 

Pui  4 2 - - - - - 44 2,28 

Oaie  - - - - - - - 50 0 

Peşte  3 - - - - - - 47 0,85 

5. Legume  5 5 2 1 - - - 37 7,21 

6. Fructe  Proaspete 4 5 - 1 1 - - 39 6,55 

Compot, gem 4 4 - 1 - - - 41 4,56 

7. Carne de pui gătită: Pilaf  2 - - - - - - 48  

 

 

 

3,71 

Friptură 3 - - - - - - 47 

Tocăniţă  2 1 - - - - - 47 

Supă  1 - - - - - - 49 

Ostropel 1 - - - - - - 49 

Ficat, pipote 2 - - - - - - 48 

Carne de vită gătită Ostropel 1 - - - - - - 49 0,28 

Carne de porc gătită 

sub formă de: 

Ciorbă de 

perişoare 

1 - - - - - - 49  

 

2,83 Friptură 1 - - - - - - 49 

Ardei umpluţi 3 - - - - - - 47 

Chiftele, 

şniţele 

3 1 - - - - - 46 

Legume tocană 3 2 - - - - - 45  

 

4,85 

zacuscă 1 - - - - - - 49 

cartofi prăjiţi 5 2 - - - - - 43 

8. Produse zaharoase, 

produse fast-food 

ciocolată, 

îngheţată,  

prăjituri de 

cofetărie, 

pufuleţi, 

snacs, 

chipsuri, 

biscuiţi, 

covrigi, 

napolitale 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

17,99 

9. Lichide (altele în afară 

de apă) 

Ceai, 

Sucuri,  

Apă minerală 

şi plată 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

32 

 

 

9,14 
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Conţinutul meniului zilnic al prânzului  pe o perioadă de o săptămână 

Nr 

crt 

Tipul mesei  - prânz Perioada – 7 zile Nu consumă % 

Categorii de alimente 1 zi 2 zile 3 zile 4 zile 5 zile 6 zile 7 zile 

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

 

Pâine  9 6 4 9 8 9 2 3 50,53 

Paste 

făinoase 

4 - - - - - - 46 1,14 

Produse de 

patiserie 

14 5 8 3 - - - 20 17,15 

2. Lapte şi derivate din 

lapte 

Caşcaval 3 2 - - - - - 45 1,99 

Brânză 5 2 - - - - - 43 2,53 

3. Ouă 10 4 - - - - - 36 5,14 

4. Carne şi derivate din 

carne 

Porc 19 4 3 - - - - 24 10,28 

Vită  3 - - - - - - 47 0,85 

Pui 14 6 3 - - - - 27 9,97 

Peşte 7 - - - - - - 43 1,99 

Oaie  - - - - - - - 50 0 

Preparate  11 2 1 - - - - 36 5,14 

5. Legume  11 7 3 - - - - 29 22,84 

6. Fructe  11 4 4 - 1 - - 30 10,27 

7. Carne de pui gătită: Pilaf   

 

29 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

19,71 

Friptură 

Tocăniţă  

Supă  

Ostropel 

Ficat, pipote 

Carne de vită gătită Ciorbă  4 - - - - - - 46 1,14 

Carne de porc gătită 

sub formă de: 

Ciorbă de 

perişoare 

 

 

15 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

27 

 

 

8,85 Friptură 

Ardei 

umpluţi 

Chiftele, 

şniţele 

Legume gătite sub 

formă de: 

Supă, 

Tocană 

Ciorbă 

Garnitură 

 

9 

 

5 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

36 

 

5,42 

Cartofi sub formă de: Prăjiţi 

Fierţi 

15 10 3 1 - - - 21 13,71 

8. Produse zaharoase, 

produse fast-food 

Îngheţată 

Prăjituri de 

cofetărie, 

Pufuleţi 

Snacs 

Chipsuri 

Biscuiţi 

Covrigi 

Napolitale 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

15 

 

 

 

 

22,83 

9. Lichide (altele în 

afară de apă) 

Ceai, 

Sucuri,  

Apă 

minerală şi 

plată 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

15,32 

Conţinutul zilnic al gustării pe o perioadă de o săptămână 

Nr 

crt 

Tipul mesei  - gustare Perioada – 7 zile Nu consumă % 

Categorii de alimente 1 zi 2 zile 3 zile 4 zile 5 zile 6 zile 7 zile   

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

Pâine  14 5 3 1 - - - 27 10,56 

Fulgi de 

cereale 

5 - 2 - - - - 43 3,14 

Paste - - - - - - - 50 0 
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 făinoase 

Produse de 

patiserie 

10 12 8 3 5 3 - 9 32,16 

2. Lapte şi derivate din 

lapte 

Lapte 9 3 - 2 - - - 34 6,57 

Produse 

fermentate 

7 4 7 - - - - 32 10,23 

Caşcaval 5 - 1 - - - - 44 2,27 

Brânză 4 1 - - - - - 45 1,71 

3. Ouă 2 1 - - - - - 47 1,14 

4. Carne şi derivate din 

carne 

Preparate  8 3 2 - - - - 37 5,71 

Vită  1 - - - - - - 49 0,28 

Porc  7 - - - - - - 43 1,99 

Pui  2 2 - - - - - 46 1,71 

Oaie  - - - - - - - 50 0 

Peşte  2 - - - - - - 48 0,57 

5. Legume  6 - 1 - - - - 43 2,57 

6. Fructe  Proaspete 8 12 7 6 1 4 - 12 30,23 

7. Carne de pui gătită: Pilaf  - - - - - - - 50  

 

 

 

22,83 

Friptură - - - - - - - 50 

Sniţel 12 12 4 4 2 1 - 15 

Supă  - - - - - - - 50 

Ostropel - - - - - - - 50 

Ficat, pipote - - - - - - - 50 

Carne de vită gătită Ostropel - - - - - - - 50 0 

Carne de porc gătită 

sub formă de: 

Ciorbă de 

perişoare 

- - - - - - - 50  

 

0 Friptură - - - - - - - 50 

Ardei 

umpluţi 

- - - - - - - 50 

Chiftele, 

şniţele 

- - - - - - - 50 

Legume gătite 3 2 - - - - - 45 4,85 

8. Produse zaharoase, 

produse fast-food 

ciocolată, 

îngheţată,  

prăjituri de 

cofetărie, 

pufuleţi, 

snacs, 

chipsuri, 

biscuiţi, 

covrigi, 

napolitale 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

46,46 

9. Lichide (altele în afară de apă) Ceai, 

Sucuri,  

Apă 

minerală şi 

plată 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

32 

 

 

22,34 

Conţinutul zilnic al cinei pe o perioadă de o săptămână 

Nr 

crt 

Tipul mesei  - seara Perioada – 7 zile Nu consumă % 

Categorii de alimente 1 zi 2 zile 3 zile 4 zile 5 zile 6 zile 7 zile   

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

 

Pâine  1 4 5 14 10 9 6 1 64,56 

Paste 

făinoase 

6 3 - - - - - 41 3,42 

Produse de 

patiserie 

9 6 

 

2 - - - - 33 7,75 

2. Lapte şi derivate din 

lapte 

Lapte  5 2 - - 1 - - 42 3,95 

Produse 

fermentate 

5 - 5 1 1 - - 38 8,28 

Caşcaval 5 1 - - - - - 47 1,99 

Brânză 14 2 1 - - - - 33 5,93 

3. Ouă 11 - - - - - - 39 3,14 
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4. Carne şi derivate din 

carne 

Porc 14 5 1 - - - - 30 7,70 

Vită  2 - - - - - - 48 0,57 

Pui 14 6 1 1 - - - 28 9,42 

Peşte 11 1 - - - - - 38 3,71 

Oaie  - - - - - - - 50 0 

Preparate  11 4 - - - - - 35 5,70 

5. Legume  11 6 4 4 1 1 - 23 15,94 

6. Fructe  11 4 1 - 2 - - 32 9,17 

7. Carne de pui gătită: Pilaf   

 

14 

 

 

17 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

9 

 

 

23,71 

Friptură 

Tocăniţă  

Supă  

Ostropel 

Ficat, pipote 

Carne de vită gătită - - - - - - - 50 0 

Carne de porc gătită 

sub formă de: 

Ciorbă de 

perişoare 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

42 

 

 

4,57 Friptură 

Ardei 

umpluţi 

Chiftele, 

şniţele 

Legume gătite sub 

formă de 

Tocană 

Garnitură 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

0 

Cartofi sub formă de: Prăjiţi 

Fierţi 

15 10 3 1 - - - 11 13,71 

8. Produse zaharoase, 

produse fast-food 

Îngheţată 

Prăjituri de 

cofetărie, 

Pufuleţi 

Snacs 

Chipsuri 

Biscuiţi 

Covrigi 

Napolitale 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

17 

 

 

 

 

19,71 

9. Lichide (altele în 

afară de apă) 

Ceai, 

Sucuri,  

Apă 

minerală şi 

plată 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

16,28 

Pentru acoperirea tuturor nevoilor organismului, este necesară asocierea în hrană a 

alimentelor din diferite grupe, lipsurile unei grupe suplinindu-se cu bogăţia de factori nutritiv 

respectivi ai altei grupe.  

Rezultatele finale (%) obţinute , la principalele categorii de alimente, prezente în meniul elevilor în 

urma anchetei efectuate 

Nr. 

crt. 

                Categorii de alimente Dimineaţa, 

 %  

Prânz , 

 %  

Seara, 

 %  

Gustare,  

 %  

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

Pâine  45,11 50,53 64,56 10,56 

Fulgi de cereale 20,53 - 3,14 - 

Paste făinoase 0,57 1,14 - 3,42 

Produse de patiserie 4,56 17,15 7,75 32,16 

2. Lapte şi derivate din 

lapte 

Lapte 22,26 - 3,95 6,57 

Produse fermentate 6,83 - 8,28 10,23 

Caşcaval  6,27 1,99 1.99 2,27 

Brânză 6,83 2,53 5,93 1,71 

Unt 1,99 - - - 
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3. Ouă  9,42 5,14 3,14 1,14 

4. Carne şi derivate din 

carne 

Porc 1,14 10,28 7,70 1,99 

Vită  0,28 0,85 0,57 0,28 

Pui 2,28 9,97 9,42 1,71 

Peşte 0,85 1,99 3,71 0,57 

Preparate  22,26 5,14 5,70 5,71 

5. Legume 7,21 22,84 15,94 2,57 

6. Fructe  10,12 10,27 9,17 30,23 

7. Mâncare gătită Vită  0,28 1,14 - - 

Porc 2,83 8,85 4,57 - 

Pui  3,71 19,71 23,71 22,83 

Legume  4,85 19,13 13,71 4,85 

8. Produse zaharoase, produse fast-food 17,99 22,83 19,71 46,46 

9. Lichide (altele în afară de apă) 9,14 15,32 16,28 22,34 

Cereale şi derivate din cereale 

 Pentru formarea unui comportament alimentar sănătos, este recomandat ca raţia zilnică să fie 

acoperită de alimente conform unei piramide la baza căreia stau, în primul rând cerealele şi derivatele 

din cereale (Segal, R., et. al., 1989). 

 Prin conţinutul lor în amidon, proteine vegetale, vitamine din grupul B, fibre, oligoelemente, 

cerealele şi derivatele lor pot acoperi mare parte din nevoile nutriţionale ale elevului. 

 În ceea ce priveşte consumul de cereale şi derivate din cereale, cel mai mare procent este 

înregistrat la pâine şi nu repartizat pe cele două mese de bază, micul dejun – principala masă din zi şi 

prânzul, ci la masa de seară (64,56%), de regulă cea mai bogată masă din zi (între orele 20
30

 – 22
30

). 

De altfel, pâinea este prezentă la toate mesele, în procente foarte mari, lucru ce face parte şi din 

tradiţia alimentară a ţării noastre, dacă ar fi să ne gândim la dezvoltarea economică cu accent pe 

agricultură care a marcat toate etapele de dezvoltare ale României. 

 Fulgii de cereale preferaţi sunt cei cu adaosuri (zahăr, glucoză, cacao, esenţe, coloranţi, fructe 

deshidratate). Fulgii integrali de ovăz, orez, secară nu sunt consideraţi gustoşi, fiind preferaţi cei 

foarte dulci.  

 Produsele de patiserie înlocuiesc, de cele mai multe ori, una din mesele principale (mic dejun, 

prânz), nefiind prezente doar ca gustări (17,15% la prânz). Elevii motivează prin faptul că nu 

consumă prânzul acasă şi pentru că în perimetrul tuturor şcolilor există numeroase chioşcuri şi 

patiserii unde se comercializează o abundenţă de astfel de produse. 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de cereale şi derivate  

Nr. 

crt. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz, 

  %  

Seara, 

 %  

Gustare, 

 %  

 

1. Cereale şi 

derivate 

din 

cereale 

Pâine  45,11 50,53 64,56 10,56 

Fulgi de cereale 20,53 - 3,14 - 

Paste făinoase 0,57 1,14 - 3,42 

Produse de patiserie 4,56 17,15 7,75 32,16 



CaleidoScop – Revista C.T.I.A. Suceava nr.6/2015 
 

30 
 
 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de pâine la mesele principale 

 

 

 

 

 

 

 

Lapte şi derivatele din lapte 

 Laptele şi derivatele sale conţin proteine animale, calciu, lipide, acizi graşi saturaţi, vitamina 

A, vitamine din grupul B.  

 Laptele şi derivatele fac parte din meniul elevului, remarcându-se un procent mare a celor 

care consumă lapte, în mod deosebit dimineaţa (22,26%) şi un procent mai mic de elevi care 

consumă produse fermentate, care din punct de vedere al conţinutului nutritiv sunt destul de 

valoroase (dimineaţa -6,83%, seara – 8,28%). 

 Laptele şi produsele fermentate sunt consumate la şcoală, ca gustări, existând aici un aşa zis 

echilibru între elevii care le consumă în mod constant şi cei care nu le consumă 

niciodată. 

 Ca derivate ale laptelui se constată că este preferat atât caşcavalul cât şi brânza. 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de lapte şi derivate  

Nr. 

crt. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz,  

 %  

Seara,  

 %  

Gustare,  

 %  

1. Lapte şi derivate din lapte Lapte 22,26 - 3,95 6,57 

Produse fermentate 6,83 - 8,28 10,23 

Caşcaval  6,27 1,99 1.99 2,27 

Brânză 6,83 2,53 5,93 1,71 

Unt 1,99 - - - 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de lapte şi derivate de lapte 

la masa de dimineaţă 
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Ouăle 

 Ouăle sunt consumate preferenţial dimineaţa (9,42%), dar consumul acestora este totuşi foarte 

mic, dacă ar fi să ne gândim la conţinutul lor nutritiv mare (vitaminele A, D, B5, B12, macro – şi 

oligoelemente, proteine). 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de ouă 

Nr. 

crt. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz, 

  %  

Seara, 

  %  

Gustare, 

  %  

 

1. Ouă  9,42 5,14 3,14 1,14 

 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării  datelor privind consumul de ouă pe diferite categorii 

de mese 

 

 

 

 

 

 

 

Carnea şi derivatele din carne 

 Este cunoscut faptul că regimul exclusiv vegetarian nu acoperă nevoile nutriţionale şi poate fi 

chiar nociv pentru elev. Aceasta se datorează elementelor componente ale cărnii care completează 

tabelul factorilor nutritivi necesari unei alimentaţii sănătoase fiind bogată în proteine, fier, lipide, 

vitamine din grupul B, vitaminele A, E, acizi polisaturaţi şi mono-nesaturaţi. 

 Preparatele sunt preferatele oricărui tip de carne şi prezente la toate mesele elevilor, despre 

care se cunosc date privind conţinutul foarte scăzut în proteine şi cantitatea mare de conservanţi ( 

bine cunoscutele E-uri, cele mai periculoase fiind prezente în mezeluri E 102, E 211, E 225, E 252 – 

cancerigen, E 251, E 123, E 321, E 339). 

 În privinţa tipului de carne preferat de elevi, carnea de pui şi cea de porc se găsesc în procente 

aproximativ egale în mesele acestora, fiind specific tradiţiei şi bucătăriei româneşti. Un mic avantaj îl 

are carnea de porc, cu menţiunea că se preferă carnea cu un procent mare de grăsime, afumată şi 

preparată prin prăjire sau la grătar (cunoscut fiind faptul că nu sunt cele mai bune modalităţi de 

preparare termică, din cauza influenţei negative a vaselor în care se prăjeşte carnea, a jarului produs 

prin arderea cărbunelui sau a lemnului, cantităţii mari de grăsimi folosite). 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de carne şi derivate  
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Nr. crt. Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz,  

 %  

Seara,  

 %  

Gustare,  

 %  

1. Carne şi derivate 

din carne 

Porc 1,14 10,28 7,70 1,99 

Vită  0,28 0,85 0,57 0,28 

Pui 2,28 9,97 9,42 1,71 

Peşte 0,85 1,99 3,71 0,57 

Preparate  22,26 5,14 5,70 5,71 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de carne la masa de prânz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnea de vită, prin conţinutul foarte mic de grăsimi o găsim în puţine preparate şi acelea cu 

adaosuri de alte grăsimi (ciorbă de burtă, ciorbă de vită, ciorbă de perişoare) sau greşit preparată. 

 Peştele prin conţinutul său în vitamine, în macro şi oligoelemente ar trebui să facă parte în 

mod frecvent din meniul elevilor. 

 Legumele şi fructele  

 Alimentele bogate în vitamina C cresc absorbţia fierului, energia eliberată de hidraţii de 

carbon (glucidele) favorizează utilizarea proteinelor din alimentaţie (Popescu, O., et. al., 1999). 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de legume şi fructe 

Nr. 

crt. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz,  

 %  

Seara, 

  %  

Gustare, 

 %  

1. Legume 7,21 22,84 15,94 2,57 

2. Fructe  10,12 10,27 9,17 30,23 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de fructe şi legume pe diferite 

categorii de mese 
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 a. Privind comparativ procentele foarte mari de produse zaharoase şi procentele ce reprezintă 

consumul de fructe, este greu de crezut că acestea din urmă vor ajunge să fie preferate de elevi în 

dezavantajul dulciurilor. 

 Fructele sunt consumate între mese (gustări - 30,25%) sau după mesele principale în procente 

mai mici. Există elevi şi în mod deosebit fete, care au transformat mesele principale în meniuri 

alcătuite numai din fructe. Fructele preferate de elevi sunt merele, piersici, pere, fructele de sezon, 

fructele din import, „mari, frumoase şi colorate”, cu un aspect comercial mai plăcut faţă de fructele 

autohtone comercializate care conţin în cantitate mică sau deloc substanţe rezultate din administrarea 

de hormoni de creştere, insecticide, fungicide. 

 b. Legumele sunt preferate la masa de prânz (22,84%) ca salate de crudităţi. 

Mâncarea gătită 

 Cartofii prăjiţi, sunt în topul preferinţelor elevilor, carnea cu conţinut mare de grăsimi, ciorbă 

de pui, de porc, tocăniţă cu carne, piure de cartofi şi pilaf asociate cu friptură de pui, de porc, şniţele, 

chiftele, afumături sunt cunoscute ca mâncare gătită. 

Foarte puţini elevi simt nevoia zilnică de a consuma un preparat de casă, o mâncare caldă, cel 

puţin o dată pe zi. Cei mai mulţi consideră că această mâncare consumată o dată, de 2 ori pe 

săptămână este suficient, iar alţii o înlocuiesc cu produse de patiserie sau dulciuri. 

Rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de mâncare gătită 

Nr. 

crt. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz, 

  %  

Seara, 

 %  

Gustare, 

 %  

1. Mâncare gătită Vită  0,28 1,14 - - 

Porc 2,83 8,85 4,57 - 

Pui  3,71 19,71 23,71 22,83 

Legume  4,85 19,13 13,71 4,85 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de mâncare gătită la masa de 

prânz 

 

 

 

 

 

Produse zaharoase 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de produse zaharoase 

Nr.cr

t. 

Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz,  

 %  

Seara, 

  %  

Gustare, 

  %  

1. Produse zaharoase, produse fast-food 17,99 22,83 

 

19,71 46,46 
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Lista acestora este foarte lungă, iar procentele sunt alarmante: gustări (46,46%), prânz (22,83%), 

seara (19,71%). Sunt preferate dulciurile cumpărate din comerţ, şi nu cele preparate acasă, care au un 

conţinut mare de aditivi alimentari fiind periculoase pentru că sunt consumate in exces, existând elevi 

la care masa este compusă din aceste produse.  

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelorprivind consumul de produse zaharoase pe 

diferite categorii de mese 

 

 

 

 

 

 

Lichide (altele în afară de apă) 

 Acestea sunt preferate de cele mai multe ori apei şi însoţesc frecvent mesele principale, sunt 

consumate în timpul acestora, însoţesc dulciurile, ceea ce dublează sau triplează cantitatea de glucide 

introduse în organism. Sunt preferate de elevi lichidele carbogazoase ( Pepsi Cola, Coca Cola etc) sau 

aşa numitele „ sucuri naturale” care conţin esenţe chimice şi conservanţi ce înlocuiesc gustul şi aroma 

fructelor. 

Rezultate obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de lichide 

Nr.crt. Categorii de alimente Dimineaţa,  

 %  

Prânz, 

  %  

Seara,  

 %  

Gustare, 

  %  

1. Lichide (altele în afară de apă) 9,14 15,32 16,28 22,34 

 

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor privind consumul de lichide pe diferite 

categorii de mese 

 

 

 

 

 

 

Pentru a obţine în performanţe ale activităţi intelectuale este necesar ca alimentaţia noastră să 

conţină preponderent alimente de origine marină, organe, carne slabă de pasăre, legume cu frunze 
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verzi, cereale integrale (pâine neagră, graham), ouă, brânzeturi, seminţe de floarea soarelui, dovleac, 

alune, etc 
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PROCESUL 

“Eu nu creez pasărea, ci zborul.” 

  

Creaţia omenească, de orice fel, artistică, ştiinţifică, tehnică şi 

tehnologică impresionează în primul rând prin energia lăuntrică a 

celui ce a realizat opera, ca şi prin dorinţa de a exterioriza o anumită 

stare din parcursul existenţial al creatorului.  

În artă modalităţile de exprimare sunt nelimitate, infinite. 

Mimesisul vârstei iniţiale şi iniţiatice, poesisul, perioadei de formare, 

duc la rezultatul, revelat, exprimat sau sublimat, la katharsis, în cazul 

romănilor, zamolxic sau christic. (“Trupul omenesc este frumos 

numai în masura în care oglindeşte sufletul”/”Există un scop în toate 

lucrurile.-însă pentru a ajunge la el trebuie să ne detaşăm de noi 

inşine”). 

Pe la 1910, în Parisul debordând de energii creatoare trăiau doi români care, dacă nu se 

cunoşteau între ei atunci, sigur aveau să fie mândri mai târziu unul de celălalt. Aveau multe în 

comun, provenind din acelaşi ţinut, care parcă îi aştepta, ca să se confirme o teorie potrivit căreia 

valorile, marile personalitaţi, apar acolo unde sunt necesare la un moment dat. Sunt Brâncuşi şi 

Coandă (despre acesta din urmă, într-o nouă întâlnire). Şi unul şi celălalt se gândeau, în acelaşi timp, 

la un lucru care, şi acum, după o sută de ani, ne minunează şi ne înalţă, la propriu şi la figurat: 

ZBORUL („În timpul maturităţii am zburat înspre ceruri”/ „Eu nu creez pasărea ci zborul”). Brâncuşi 

voia să-l exprime în sculptura sa şi a reuşit: păsările lui de aur, măiestrele, păsările albastre, ţâşnesc în 

văzduh, de cum le priveşti şi cu sufletul. 

În inima Parisului, asaltat de vizitatori oficiali şi neoficiali, veniţi din toate ţările, felul său de 

trai părea cel al unui ţaran român, înconjurat de mobile făcute de mâna lui: de la scaune şi bănci de 

lemn şi mese rotunde de piatră, până la poarta ţărănească din bârne, care separa  spaţiul atelierului  în 

locuri cu destinaţii diferite. („Eu am fost întotdeauna un prince-paysan”/ „Aristocraţii şi ţăranii nu se 

tutuiesc”). Dar Brâncuşi a devenit în scurt timp mult mai mult decât o verigă în lanţul meşterilor din 

neamul său. Era o personalitate complexă care s-a relevat de timpuriu, un trăitor complex al 

existenţei fizice, dar şi un filozof, un iniţiat în cuprinderea existenţei la nivel superior, universal. Ba 

mai mult, a fost omul şi artistul care a înţeles caracterul efemer al oricărei atitudini estetice şi 

imposibilitatea definirii frumuseţii după normele trecutului. Estetica este constanta şi universală, dar 
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modul ei de manifestare este multiplu, variabil, liber şi, de cele mai multe ori, progresiv, după cum 

evoluează mentalul individului şi al colectivităţii. 

Brâncuşi a înţeles încă din copilărie rostul şi menirea artei. Privea şi contempla formele pe 

care natura le-a creat şi îşi dădea seama că, în artă, omul nu imită natura (nici nu ar putea să o facă). 

Trebuie doar să o transfigureze şi să-i confere valenţele estetice. A studiat arta antică şi a înţeles 

seninătatea şi simplitatea stărilor exprimate. A cunoscut opera artistică a Renaşterii şi s-a detaşat 

imediat de înverşunarea artiştilor acelui timp şi a personajelor reprezentate de aceştia.  

Chinul lăuntric al personajelor născute în acea perioadă, încleştarea lor în lupta pentru un 

ideal  concret sau himeric, angoasa lor, nu l-au mişcat pe viitorul artist demiurg, chiar dacă 

Renașterea exprima cel mai bine spiritul european occidental: acela de a fi, de a face, de a găsi- de a 

rezolva problemele şi conflictele cu care oamenii se confruntă. („Nu căutaţi formule obscure sau 

mistere. Eu vă dau bucurie curată.”). Voia să exprime altceva. Să arate „bucuria pură”, miracolul 

existenţei înseşi. Şi a reușit: formele sale reprezintă esenţializarea celor din jur. 

Trăirea este sugerată, miracolul existenţei este asumat. („Şi viaţa şi moartea, la fel ca şi 

materia, se confundă în ultim, într-o formă unică- tăcerea...Tăcerea – a cărei efigie ne relevă noţiuni  

duale: Timpul şi eternitatea”).  

Dincolo de toate aceste bucurii ale spiritului, Brâncuşi a fost determinat să intre într-o acţiune 

de un prozaism descumpănitor: acuzaţia de trafic cu metale între Franţa şi America, soldată cu un 

proces la curtea de judecată. A fost un moment neplăcut, dar în acelaşi timp o acţiune fericită, din 

partea sa şi a celor ce l-au susţinut, pentru întelegerea a ceea ce, în mod, doar, cronologic, s-a numit 

Arta modernă. A fost manifestul sculpturii sale. 

(„În 1926, Brummer Gallery din New York, organizează prima expoziţie de ansamblu a lui 

Brâncuşi (17 noiembrie-15 decembrie) cu 37 sculpturi, 5 socluri, 1 tablou si 27 desene. Un catalog 

generos cuprinzând o prefaţă de Paul Morand, extrase din presă, aforismele sculptorului și 33 de 

reproduceri pleine page, cele mai multe chiar după fotografii realizate de Brâncuşi însuşi. Autorităţile 

vamale americane pretind că Brâncuşi a vrut să introducă în Statele Unite, prin contrabandă, metal, 

declarându-l operă de artă. Într-un proces senzaţional a cărui sentinţă se va da abia în 1928, Brâncuşi 

a reuşit cu concursul colecţionarilor, criticilor de artă, să  demonstreze că „metalul importat”, Pasărea 

de aur, era o operă de artă”). 

Profesor Viorel CHIRICĂ 
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CONCURSUL JUDEŢEAN 

„O MESERIE PENTRU FIECARE” 

TEMA 

 

URA!!!!! A sosit vacanţa cea mare binemeritată! Liber la distracţie, la soare, la plajă, la...... 

Stai! Cum aşa? Numai la distracţie mi-e gândul? Ce fac? Nu voi avea timp de aşa ceva toată 

viaţa? 

Pe rând....Cel mai important e viitorul meu! Dar ce vreau oare să fac în viaţă? Încă e greu de 

răspuns, nu m-am hotărât. Şcoala m-a format într-o anumită direcţie (aşa am gândit eu, părinţii la 

începutul liceului) dar sunt sigur că-mi doresc o astfel de carieră, în viitor, în domeniul mecanic? 

Răspunsul e relativ simplu de aflat: ”Cercetează şi vei afla!” 

Gata! M-am hotărât: direcţia EUROPA! Voi vedea ce oportunităţi îmi va oferi piaţa muncii, 

în concordanţă atât cu formarea mea profesională, cât şi cu dorinţele mele de dezvoltare. Mă 

fascinează maşinile (dar ce băiat nu e atras de motoare, de ulei, de fum, de cai-putere???), deci voi 

încerca să descopăr piaţa auto europeană. Slovacia, Polonia, Ungaria, România şi chiar Serbia 

evoluează în arena est-europeană a industriei auto. 

Prima oprire UNGARIA.  

  Audi  (Gyor-Ungaria) 

Nu pot să nu vizitez şi cele mai importante obiective turistice ale Budapestei. Aici Audi şi-a 

construit cea mai mare fabrică de motoare din lume, în care sunt fermecat de profesionalismul celor 

angajaţi. Marchez în minte această alternativă de loc de muncă. Îmi place echipa de lucru, îmi place 

atmosfera din interior, îmi place cum sunt trataţi lucrătorii de către manageri-ca de la egal la egal. 

Ştiu că în Ungaria sunt competiţii intense între doi alţi mari producători auto mondiali, Suzuki şi 

Daimler, aşa că vizitez şi concurenţa.  
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Mă atrage SLOVACIA  cu Bratislava cea impunătoare. Ştiu că în această ţară relativ mică, 

datorită disponibilităţilor de forţă de muncă, şi-au construit uzine cel puţin trei constructori 

internaţionali de automobile: VW cu brandurile sale Audi şi Porsche, dar şi Peugeot Citroen şi Kia. 

Slovacia este ţara din Europa Centrală şi de Est cu cea mai mare creştere a producţiei auto şi ţara cu 

cea mai mare producţie de automobile per capita din lume. Slovacia produce, spre exemplu, mai 

multe automobile decât Italia şi jumătate din cât fabrică Marea Britanie, ambele state cu populaţii cu 

mult mai numeroase. 

 KIA (Zilina - Slovacia) 

Îmi rezerv o întreagă zi din excursia mea pentru a mă plimba prin aceste concerne. Unde aş 

vrea să mă angajez dacă dovedesc competenţele profesionale necesare? Sunt uimit de productivitatea 

muncii, de automatizarea complexă de care beneficiază aceste „furnicare” de muncă. 

Aflu, pentru prima dată, că nu numai europenii şi-au construit aici fabrici, de piese şi de 

asamblare a autovehiculelor, chiar şi indienii de la TATA Motors au acaparat piaţa muncii. Mă 

gândesc, e aproape de casă, ce-ar fi să mă stabilesc aici ? 

Dar plec mai departe. Mi-am impus să vizitez Europa, să văd oportunităţile pe care mi le 

oferă, să-mi arăt disponibilitatea, să văd unde mă pot integra cel mai bine pe piaţa muncii 

internaţionale. 

Graniţele Europei sunt deschise, aşa că trec în POLONIA cea greu încercată, dar capabilă să 

renască din cenuşă. Mă plimb prin Varşovia, îmi ordonez opţiunile. Dau un search pe google.com şi 

aflu că VW, Fiat şi Opel construiesc aici automobile, dar piese de schimb şi componente, pentru 

sistemul de direcţie, suspensii, furtunuri, pompe de aer. Interesant! Cu siguranţă mi-ar place aici!  

Volkswagen(Wrzesnia, Polonia,) 
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Încă un pas şi sunt în CEHIA, sora geamănă a Slovaciei. Pe malurile Vltavei din Praga îmi 

pun în mişcare rotiţele minţii şi-mi spun : mai am încă de învăţat, mai am de pus în practică multe 

noţiuni, şi dacă vreau să devin un bun mecanic, trebuie să deţin multe cunoştinţe în domeniu. 

  SKODA ( Kvasiny,Cehia) 

Trec în GERMANIA, care nu este doar o ţară mare ca suprafaţă, ci este şi o putere 

economică incontestabilă, a patra din lume şi prima din Europa, dar şi un factor politic important şi 

una din cele mai solide şi dezvoltate ţări din lume. M-aş stabili aici. Îmi place atmosfera, îmi place 

punctualitatea, dar.. trebuie să învăţ limba germană! Aş putea oare? Trebuie! 

Vizitez Berlinul, fac cunoştinţă cu cei de la VW, îmi depun pentru a nu ştiu câta oară CV-ul şi 

scrisoarea de intenţie. 

 Fabrica de cablaje auto - Germania 

Cât îmi ia să merg în FRANŢA , trecând prin LUXEMBURG ? Pe malurile Senei, sub turnul 

Eiffel (ştiaţi că a fost construit de români? Deci se poate!), rememorez vizitele făcute la partenerul 

nostru de afaceri în domeniul auto Renault, dar şi la Citroen, Peugeot, cu care automobiliştii români 

se mândresc că au iniţiat parteneriate. Ascultând Marseillaise aflu că Renault a câştigat mulţi ani 

premiul de maşina anului în Europa. 

Renault –Franța 

Ajung în ITALIA, sora noastră de limbă, de strămoşi (cine nu a auzit de Decebal şi Traian ? 

de acum aproape două milenii). 



CaleidoScop – Revista C.T.I.A. Suceava nr.6/2015 
 

41 
 
 

FIAT, care este un acronim de patru litere pentru Fabbrica Italiana di Automobili Torino, este 

cel mai important grup financiar şi industrial al Italiei. Sediul central al grupului se află în Torino, pe 

care îl şi vizitez cu aceastăm ocazie.  

  Fiat –Italia 

Merg în Milano şi rămân uimit de ceea ce văd la concernul Alfa Romeo care a concurat cu 

succes în mai multe categorii diferite de motorsport, inclusiv Grand Prix-uri de Formula Unu, alte 

curse de automobile, turnee şi mitinguri. Şi dacă sunt acum pe ramura automobilistică de raliuri 

sportive, vizitez, cu emoţie în suflet, şi “căluţul” Ferrari ! 

 Ferrari - Italia 

Pe acorduri de vals vienez, vizitez AUSTRIA, de-a lungul bătrânului Danubius. Deşi nu 

mulţi ştiu, Austria are o industrie auto cu tradiţie, chiar dacă nu are un brand propriu de automobile. 

Timp de aproape un secol, compania Steyr- Daimler, din oraşul austriac Graz a asamblat vehicule şi 

diverse sisteme de inginerie auto, specializându-se şi în sistemele avansate de transmisie. Un alt 

magnat auto, Magna Steyr, a asamblat aci modelul off-road al nemţilor de la BMW.  

 Jaguar Land Rover – Graz-Austria 

Obosit, dar fericit că am reuşit să mă regăsesc, să fiu eu însumi, mă întorc ACASĂ!, în 

ROMÂNIA. Aici îmi este locul, aici sunt complet, aici pot să devin unul din cei mai buni mecanici, 

fie la Câmpulung, Piteşti, Braşov, Sebeş, sau chiar aici, în SUCEAVA, leagănul copilăriei mele! 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Torino
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Şi lucrul cel mai de preţ pe care l-am înţeles din excursia mea europeană:  Dacă îţi doreşti 

ceva cu adevărat, poţi obţine prin muncă, cunoştinţe, profesionalism, încredre, omenie, respect, 

răbdare. Şi nu numai piaţa auto îşi are farmecul ei. Mecanica însăşi înseamnă maturitate, precizie, 

rigoare şi evoluţie.  

Cu mândrie în suflet spun: SUNT ROMÂN! şi-

mi pot găsi locul oriunde în Europa sau chiar în lume 

dacă demonstrez pricepere, pe care o pot demonstra 

chiar de pe băncile şcolii. 

P.S. O știre de ultimă oră: Daimler vizează 

deschiderea de facilități de producție în țări unde forța de 

muncă este ieftină iar infrastructura este într-o oarecare 

măsură solidă. Surprinzător, printre țările luate în 

considerare de germani este și România, tocmai datorită 

succesului pe care l-a avut fabrica din Sebeș în producția 

de cutii de viteze. 

 

Elevi :         Îndrumători :   

GĂLĂŢAN ILIE –ANDREI    prof. PĂTULEANU LILIANA 

BIVOL ALEXANDRU                                     prof. TANASĂ-COZDREANU CĂTĂLINA 

Clasa a IX –a I 

DOMENIUL : MECANIC 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 
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Locul meu pe piaţa muncii  judeţului / ţării / Europei 

 

Educaţia şi formarea profesională sunt esenţiale pentru inserţia absolvenţilor  pe piaţa muncii. 

Şcoala  reprezintă principalul  agent în educarea, formarea şi adaptarea tinerilor la cerinţele actuale 

ale pieţei muncii. Integrarea tinerilor pe piaţa muncii joaca un rol hotărâtor în determinarea bunăstării 

lor economice şi sociale  dar şi  în dezvoltarea ulterioară a acestora. În ceea ce priveşte formarea 

profesională, aceasta reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici prin care se asigură pregătirea 

necesară dobândirii competenţelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc de muncă sau în 

vederea dezvoltării de noi competenţe. Integrarea profesională este cert  determinată de tipurile de 

competenţe solicitate de piaţa muncii dar şi de ansamblul de competente pe care viitorul absolvent le 

deţine  ca urmare a parcurgerii nivelelor de pregătire profesională. 

Pentru elevii de la  profilul ,,Servicii”,  domeniul de pregătire ,,Turism şi alimentaţie”.  

pregătirea profesională  se realizează atât prin ore de teorie cât şi prin  programe de laborator şi 

instruire practică. Această  combinaţie a formelor de pregătire asigură pe de o parte  acumularea de 

cunoştinţe profesionale teoretice  şi  apoi aplicarea acestora în orele de laborator  iar pe de altă parte, 

vizează utilizarea  cunoştinţelor şi abilităţilor  astfel dobândite în situaţii economice  reale, la agenţii 

economici parteneri, în cadrul programului de instruire practică. 

Conţinuturile  propuse de modulele de specialitate specifice domeniului ,,Turism şi 

alimentaţie” asigură formarea  profesională  pentru lucrători în industria  hotelieră pregătind elevii 

pentru accesarea celui de-al patrulea nivel de calificare ,,Tehnician în turism”. Prin  parcurgerea  

conţinuturilor  modulului ,,Servicii hoteliere” a  celor care se refera la ,,Calitatea serviciilor hoteliere” 

şi la ,,Gestiunea economică”,  se realizează   dobândirea cunoştinţelor  precum şi formarea  

deprinderilor necesare pentru  desfăşurarea activităţii profesionale în cadrul industriei hoteliere. 

Competenţele cheie dobândite pe parcurs, asigură completarea procesului de formare în 

domeniul profesional, oferind un  suport  solid  integrării pe piața muncii: competenţe de comunicare 

în limba maternă,  competenţe sociale, culturale sau de tip antreprenorial, competenţe în domeniul 

utilizării tehnologiei informaţiei  precum şi competenţe de comunicare în limbi străine. Acest 

ansamblu solid este de natură să determine o  formare completă şi complexă,  pentru a oferi viitorului 

absolvent, mari perspective de inserţie profesională, în deplină concordanţă  cu cerinţele  pieţei 

muncii. 

Industria  hoteliera este  domeniul pentru care  se  realizează pregătirea  profesională a 

elevilor profilului  ,,Servicii”, domeniul  ,,Turism şi alimentaţie”. Caracteristicile  acesteia,  precum şi 
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locul  pe care îl ocupă în cadrul economiei naţionale şi a celei mondiale, apartenenţa sa la sectorul 

terţiar şi dinamica tehnologiei precum şi aşteptările tot mai mari referitoare la calitate, face ca  

standardele solicitate pentru ocuparea  unui loc de muncă în acest domeniu, să fie foarte înalte. 

Exigenţele   exprimate de  piaţa muncii din sfera hotelieră generează eforturi educaţionale mari  dar 

acestea au ca rezultat   un nivel  ridicat  al formării profesionale a  absolvenţilor. Sistemul de educaţie 

şi de formare este pus în faţa provocării de a genera competenţe noi, pentru a răspunde cerinţelor 

noilor locuri de muncă ce vor fi create în condiţiile noii economii, pentru a îmbunătăţi inserţia 

tinerilor pe piaţa muncii precum  capacitatea lor  de adaptare şi de integrare. Formarea  profesională 

pentru viitorii lucrători din industria hotelieră vizează mai multe aspecte interdisciplinare: 

- lucrul în echipă; 

- comunicarea profesională 

- dezvoltarea  personală 

- asigurarea calităţii 

- utilizarea calculatorului 

- respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale 

- iniţiativă şi spirit antreprenorial 

- rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor 

- recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii 

- autonomia învăţării şi deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii 

Activitatea hotelieră prezintă un număr de caracteristici specifice care formează o serie de 

restricţii la nivelul organizării muncii, precum şi constrângeri majore pentru cei care lucrează în acest 

domeniu. În prezent, industria hotelieră este recunoscută ca industria mâinii de lucru într-o relaţie 

clară de interdependenţă faţă de  industria turismului. Pe măsură ce turismul se dezvoltă, preferinţele 

de călătorie şi cererile de cazare din partea celor care preferă hotelurile, evoluează. În acest an, 

generaţia „millennials” (sau generația Y, tineri nascuti in perioada 1980-2000) va continua să aibă o 

influenţă semnificativă asupra modului în care industria hotelieră își va dezvolta oferta şi asupra 

tipurilor de servicii pe care hotelierii le vor propune pentru clienţii lor. Pentru a răspunde acestor 

cerințe în schimbare, hotelierii caută să vină cu oferte alternative inovatoare care să le completeze pe 

cele tradiţionale. Astfel de oferte au apărut iniţial în Europa și Asia, dar s-au extins şi în S.U.A. şi pe 

alte pieţe, oferte care solicită competenţe complexe din partea angajaţilor sau a potenţialilor  angajaţi. 

Ţinând cont de  aceste realităţi, tot mai mult,  elevii sunt orientaţi către obţinerea unor 

competenţe superioare şi a unei diplome corespunzătoare, devenind mai conştienţi de presiunea la 

nivel naţional şi european pentru a avea o calificare superioară. 
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Pe plan naţional, competenţele dobândite în procesul de formare le oferă absolvenţilor 

posibilitatea de a ocupa diverse posturi  cu caracter operaţional din cadrul structurilor de primire cu 

funcţiune de cazare. Parcurgerea  tuturor conţinuturilor teoretice referitoare la activităţile desfăşurate 

în cadrul unei unităţi de cazare pe parcursul derulării momentelor hoteliere determină  ca 

posibilităţile de angajare să vizeze  locuri de muncă diverse: de la  bagajist, portar sau cameristă, 

până la recepţioner, recepţioner – rezervări ori lucrător concierge.  

Dezvoltare sferei serviciilor hoteliere are la bază şi  interferează puternic cu  industria 

turismului. Aceasta din urmă, apare şi  se dezvoltă  în zone cu un potenţial turistic bogat, de natură să 

genereze interes, motivaţie  şi cerere turistică. O ofertă corespunzătoare de  servicii de cazare şi 

alimentaţie poate fi de natură să determine în mod  serios, transformarea cererii în consum şi 

valorificarea în acest fel resurselor  turistice.  

Din acest punct de vedere, teritoriul judeţului Suceava este unul care oferă nenumărate ocazii 

pentru manifestarea interesului turistic. Potenţialul  turistic natural şi antropic al  judeţului, bogat şi 

divers, oferă acestuia  statutul de  destinaţie turistică şi ţintă a sosirilor de turişti. În vederea 

satisfacerii nevoilor de cazare, alimentaţie precum şi a altor cerinţe specifice, la nivelul judeţului 

Suceava au luat fiinţă diferite  tipuri de structuri de primire cu funcţiune de cazare: hoteluri, moteluri, 

vile, cabane, pensiuni urbane şi rurale. Funcţionarea acestora  în vederea asigurării serviciilor 

corespunzătoare,  necesită utilizarea tuturor categoriilor de resurse: materiale, financiare, 

informaţionale dar şi a celor umane. Calitatea şi structura formării  profesionale  a  viitorilor 

absolvenţi  ai  nivelului III sau IV de  pregătire profesională îi recomandă  pentru ocuparea  posturilor  

din cadrul unităţilor  de cazare. Competenţele pe care  aceştia le dobândesc  în şcoală în legătură cu 

activităţile generate de rezervarea spaţiilor de  cazare,  de pregătirea primirii, de primirea propriu 

zisă, sejurul şi plecarea turiştilor îi recomandă pentru ocuparea  unor posturi care presupun contactul 

direct cu turiştii. Cunoştinţele referitoare la structura potenţialului turistic local  precum şi  faptul că 

aceştia stăpânesc  tehnica de prezentare a obiectivelor turistice locale,  face ca   gama de sarcini pe 

care aceşti le pot executa să fie  extinsă, mărind eficienţa economică determinată de angajarea lor. 

Industria hotelieră are un impact din ce în ce mai mare asupra economiei mondiale, aceasta 

asigurând la ora actuală 266 de milioane de locuri de muncă şi contribuie cu 9,5% la PIB-ul global, 

potrivit unor studii internaţionale 

În ţara noastră, turismul a avut în 2015 o contribuție economică reprezentând 5,1% din 

Produsul Intern Brut al României, Astfel, cu o estimare de creştere pentru acest an de 3,9%, industria 

de turism și călătorii va deveni unul dintre motoarele importante de creștere de la nivel local, regional 

şi global. 
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Dinamica pozitivă  industriei româneşti a turismului şi implicit a industriei hoteliere din 

România, înregistrată în ultimii ani, face ca piaţa muncii din domeniul  hotelier să fie în continuă 

creştere. Acest fapt oferă  multiple posibilităţi de inserţie  profesională pe piaţa naţională a muncii  

din domeniul hotelier, pentru absolvenţii de orice nivel  din  domeniul ,,Turism şi alimentaţie”.  

Pregătirea profesională  complexă a acestora  face ca  ei să deţină şi  cunoştinţe referitoare la  

elemente de potenţial turistic naţional pe care, utilizând tehnici de prezentare specifice,  să le 

transmită cu profesionalism turiştilor romani sau străini,   cu care intră în contact. 

Competenţele antreprenoriale dobândite pe parcursul formării profesionale,  capacitatea de 

organizare şi a cea de analiză a mediul economic şi a tendinţelor pieţei de profil precum şi capacitatea  

de a valorifica oportunităţile,  oferă posibilitatea tinerilor  de a iniţia afaceri în domeniul  hotelier atât 

în  spaţiul local cât şi în cel naţional.  

World Travel & Tourism Council (WTTC) – Organizaţia Mondială a Turismului - a confirmat 

că industria turismului este în prezent una dintre cele mai mari şi cu cea mai rapidă creştere din lume, 

care se estimează că oferă locuri de muncă pentru 328 milioane de persoane, 10% din forţa de muncă, 

până în 2022. Competenţele de comunicare în cel puţin o limbă străină, recunoaşterea şi respectul 

diversităţii şi multiculturalităţii,  sunt elemente care pot contribui la asigurarea  cu succes a  inserţiei 

profesionale  şi pe piaţa europeană. Daca la acestea se adaugă şi  seriozitatea şi corectitudinea,  

spiritul de iniţiativă şi capacitatea de a valorifica oportunităţile,  nimic nu  poate  împiedica iniţierea  

succesul  antreprenorial european al  oricărui absolvent  al  profilului ,,Servicii”, domeniul ,,Turism şi 

alimentaţie” care îşi poate îndeplini  astfel  visul profesional, gestionându-şi proactiv cariera. 

Indiferent  de zona în care îşi vor  practica meseria,   indiferent de  angajatorii sau turiştii   

pentru care îţi vor demonstra compentenţele şi abilităţile,   absolvenţii învăţământului profesional şi 

tehnic  din domeniul ,,Turism şi alimentaţie”   deţin o structură profesională care  va determina un 

parcurs  de succes  al carierei   şi o  evoluţie personală  pozitivă. 

Băiţan Gabriela Georgiana, clasa a X-a                                                         

  Rebenciuc Sebastian, clasa a X-a     

coordonați de profesor Cristina Lupan  

și profesor Corina Stamatin                                                                                                                                 
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Locul meu pe piaţa muncii  judeţului / ţării / Europei 

 

Locul meu pe piaţa muncii reprezintă o sintagmă ce ne dă fiori, gânduri de viitor, chiar cu 

cuvinte mai dure, coşmaruri cu cât ne apropiem mai repede de sfârşitul liceului.Pentru noi, elevii din 

clasa a- IX-a, cuvântul meserie este destul de neclar, învelit într-o ceaţă din care sperăm să ieşim 

clarificaţi şi optimişti. 

Noi, cei de la profilul “Protecţia mediului” suntem încrezători că am făcut alegerea corectă 

pentru viitorul nostru, întrucât am aflat că în contextual alinierii la politicile Uniunii Europene vom 

avea un loc bine determinat pe piaţa muncii. 

 Protecţia mediului … mulţi adolescenţi din ziua de astăzi , auzind aceste cuvinte se gândesc 

la protejarea unui copac, animal sau altă vietate dar noi cei de la acest profil  ştim că misiunea noastră 

este mai complexă: va trebui să acumulăm multe informaţii, cunoştinţe care să ne ajute să contribuim 

la schimbarea mentalităţii oamenilor. Fiecare dintre noi va trebui să lupte pentru conservarea şi 

protejarea factorilor de mediu. 

 Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii. Ocrotirea mediului este o problemă 

mondială şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să îşi asume această responsabilitate. 

Mediul înconjurător este un sistem  şi ca orice sistem are o anumită organizare, structură, funcţie şi 

funcţionare care asigură viaţa omului şi dezvoltarea civilizaţiilor. Însă odată cu dezvoltarea activităţii 

umane mediul înconjurător devine din ce în ce mai poluat .  

                Ca urmare a industrializării şi creşterii producţiei de bunuri au sporit mult materialele ce 

afectează mediul ambiant.Tot mai des o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse 

deosebit de complexe, se regăsesc în aer, apă şi în sol. 

            Poluarea solului se produce prin folosirea incorectă a îngrăşămintelor chimice; folosirea 

neraţională a irigaţiilor, care duce la degradarea solurilor şi aruncarea pe sol a unor reziduuri 

industriale ce conţin substanţe toxice. Apoi datorită precipitaţiilor toate aceste reziduuri de pe sol 

se scurg direct în râuri afectând şi fauna acvatică. Poluarea apei mărilor şi oceanelor se face prin 

deversarea păcurii de pe navele maritime. Această peliculă de păcură afectează procesul de evaporare 

având consecinţe directe asupra climei, acest lucru constituind unul dintre cauzele majore care 

determină secetă în anumite zone ale globului. 

            Problema reziduurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare prin acumularea lor 

provocându-se alterarea calităţii factorilor de mediu. 
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 Aceste alterări sunt cauza unor dezechilibre în activitatea faunei şi florei dar şi în sănătatea şi bunul 

mers al colectivităţii umane din zonele supraaglomerate. Dintre obiectivele ocrotirii naturii fac parte:     

 utilizarea raţională a resurselor 

 conservarea şi refacerea resurselor naturale,  

 prevenirea poluării mediului,  

 conservarea speciilor rare,  

 ocrotirea ecosistemelor naturale, care reprezintă  şi un mijloc de recreere şi tonifiere a 

energiei fizice şi spirituale a omului. 

În concluzie, noi, viitorii specialişti în acest domeniu plin de lucruri minunate de descifrat 

suntem conştienţi că reprezentăm o oază de SPERANŢĂ pentru un mediu de viaţa de care depind 

generaţiile viitoare. Vrem să învăţăm cum să-i învăţăm pe oameni să respecte pădurea-generatorul 

ploilor şi aerului curat, să respecte APA- de care depinde viaţa pe planeta noastră, să respecte lumea 

vie care ne înconjoară, pentru că şi noi ne tragem din ea. 

 

 

                           

 

 

   Să gândim VERDE!                                                    DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Ciclul celor trei R: Recuperare, Reutilizare, Reciclare 

 

 

 

Elevi: Covataru Claudia şi Andonie Lucian, clasa a IX-a F, 

coordonați de profesor Dănuța Doroftei                           
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Ţara dimineţilor liniştite – Coreea de Sud                          

대한민국 

 

Fiecare dintre noi are câte o pasiune care îl 

motivează şi îl ajută să-şi creeze un scop în viaţă. 

Pasiunea care pe noi personal ne-a motivat este o ţară 

din Asia de Est numită Coreea de Sud. Această ţară ne 

inspiră libertate, pace și un vis pe care noi vrem să-l urmăm.  

Odată ce ajungi să descoperi mai mult despre această ţară, despre obiceiurile şi tradiţiile lor, 

cu atât mai mult te impresionează. Coreea de Sud a devenit o putere economică la nivel mondial și 

face parte din categoria țărilor dezvoltate. Are a 12-a  economie la nivel mondial și a treia în Asia, 

după Japonia și China. 

    O diferenţă uriaşă dintre ţara noastră şi Coreea de Sud este şcoala. Dacă nouă ni se pare greu 

să stăm 8 ore pe zi la şcoală, atunci ce ar trebui să spună tinerii coreeni, care stau chiar şi 16 ore pe 

zi? Aceştia îşi petrec aproape tot timpul învaţănd individual având la dispoziţie clase de studii care 

sunt şi obligatorii. Printre elevii de liceu coreeni circulă o zicală „Numărul 4 te duce către reuşită, 

numărul 5 te pică” , cea ce înseamnă că dacă dormi 4 ore pe noapte vei reuşi să intri la Universitate , 

dacă dormi 5 ore vei pica. Acest lucru demonstrează cât de serios privesc ei şcoala, dar din cauza 

lipsei de somn sunt foarte stresaţi, iar lucrul acesta poate duce chiar şi la sinucidere. În Coreea de Sud 

rata sinuciderilor în rândul elevilor este foarte mare. Pentru a stopa acest lucru coreeni au construit un 

pod numit “Podul vieţii” care a fost proiectat astfel încât pe el să existe mesaje de încurajare, de 

exemplu Vor urma momente şi mai bune în viaţă!, poze cu familii fericite şi chiar o statuie cu 2 

prieteni. Chiar dacă şcoala este foarte dură, acest lucru constituie un avantaj deoarece doar 1% din 

coreeni sunt analfabeţi. Spre deosebire de bacalaureatul din România care durează doar 3 ore şi este 

foarte uşor de luat, în Coreea de Sud lucrurile stau altfel: bacalaureatul durează 9 ore şi este cel mai 

greu examen din lume.  

Un lucru care iese în evidenţă şi care ne atrage atenţia este respectul pe care îl au Coreenii 

unul față de celălalt. Pentru ei vârsta este foarte importantă – odată ce te adresezi unei persoane mai 

în vârstă decât tine, trebuie să folesesti un limbaj formal, însoţit de anumite gesturi, cum ar fi o 

înclinare uşoară în faţă. Singura excepţie este la locul de muncă unde nu contează vârsta ci funcţia pe 

care o ai. Atunci când sunt invitaţi la o familie, se obişnuieşte ca oaspetele să nu vină în vizită cu 
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„mâinile goale“. Odată ajunşi, tradiţia cere ca musafirii să se descalţe la intrare. În timpul mesei, dacă 

terminaţi înaintea celorlalţi, veţi fi servit iar şi iar. De aceea trebuie sa-i urmăriţi  pe cei din jur pentru 

a păstra aproximativ acelaşi ritm. Coreeni folosesc la masă o lingură şi beţisoare. Beţişoarele sunt 

tipic tradiţii asiatice, iar lingura este folosită doar pentru orez şi supă deoarece aşa cer bunele 

maniere. 

Mituri şi legende Coreene 

      Ca orice ţară, Coreea are şi ea anumite legende. Cea mai interesantă 

legendă a lor este „Legenda lui Gumiho”. Ghumiho este o vulpe cu nouă 

cozi, care se presupune că există încă din antichitate. Ea poate trăi mii de ani 

numai dacă mănâncă ficatul sau inima barbaţilor pe care îi seduce. Aceasta 

îş-i schimbă forma şi poate apărea sub înfăţişarea unei femei pentru a putea 

să-şi seduca prada, deoarece numai dacă barbatul este cu adevărat 

îndrăgostit de ea poate sa-i mănânce inima.                                                                                                                       

     O altă legendă puţin mai simpatică sunt Dokkaebi. Sunt nişte 

monştri cu corp ciudat, coarne şi feţe diforme. În ciuda înfăţişării lor 

ciudate, sunt creaturi amuzante, le place să facă farse şi să joace jocuri. 

Aceştia provocau trecători la diferite lupte pentru a-i lăsa să treacă mai 

departe. Ei sunt adesea comparaţi cu Robin Hood deoarece îi răsplăteau pe 

cei buni. Obiectele lor magice erau o pălărie care îi facea invizibili si o bâtă 

care îi ajutau să obţină cea ce vor. În zilele noastre aceşti monştri sunt 

folosiţi ca simbol al fan- clubului „The Red Devils” al echipei naţionale de 

fotbal. 

Acum vom trata un subiect preferat în rândul adolescenţilor, şi anume muzica. În Coreea de 

Sud muzica este împarţită în două tipuri: muzica tradiţională şi muzica modernă. 

Muzica tradiţională coreeană se mai 

numeşte şi Hanguk Eumak. Aceasta s-a 

dezvoltat de-a lungul secolelor şi a îndeplinit 

un rol important în ceremonii şi evenimente. 

Ea este încă ascultată în  rândul persoanelor 

mai în vârstă şi cuprinde atât emoţiile 

plăcute cât și pe cele dureroase trăite de 

coreeni de-a lungul timpului. 
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Muzica coreeană modernă, numită 

şi K-pop, este recunoscută la nivel 

internaţional. Este un gen musical ce 

cuprinde muzica electronică, hip-hop, 

dance, reggae, rock și R&B. Cel mai 

recunoscut reprezentant al muzicii K-pop 

este PSY datorită celebrei melodii 

„Gangnam style”, cu peste 2 miliarde de 

vizualizări pe Youtube. 

 

Hangul 

    Limba oficială în Coreea de Sud este coreeana, fiind o limbă izolată, adică nu este înrudită cu 

nicio altă limbă. Până în secolul al XV-lea coreenii au folosit ideograme chinezeşti numite Hanja 

pentru a putea scrie, dar după aceea regele Sejong cel Mare a inventat un sistem propriu de scris, 

numit Hangul. El a luat această iniţiativă deoarece majoritatea populaţiei nu ştia să scrie. Pentru a-i 

aduce un omagiu, coreeni i-au construit o statuie care se află și în ziua de astăzi în Seul. 

 

 

Pentru final v-am pregătit ceva delicios – o reţetă coreeană celebră numită Mandu, adică 

colţunaşi coreeni. Nu este o reţetă foarte greu de pregătit, doar că unele ingrediente, gen foiţele 

wonton, nu prea se găsesc în România. Sunt facute din aluat umplut cu o compoziție făcută din carne 

tocată şi alte ingrediente. 

INGREDIENTE pentru foile wonton: 

- 250 gr faină 

- 1/4 cană de apă rece 
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- 1 ou 

Framântăm un aluat din aceste trei ingrediente și îl lăsăm să se odihnească o oră. 

INGREDIENTE pentru umplutură: 

- 250 g carne tocată de porc (sau amestec) 

- 4/5 ciuperci shiitake  

- ½ ceapă + câteva fire de ceapă verde 

- ½ pachet de tofu 

- 3 căţei de usturoi pisat 

- sare, zahăr, ulei de susan, piper, ulei vegetal, sos de peşte 

- 1 ou 

MOD DE PREGĂTIRE:  

Într-un castron mare se amestecă carnea tocată, o linguriţă de sare, o lingură de ulei de susan, puţin 

piper, ciupercile shiitake tăiate mărunt, jumătatea de ceapă tocată tot mărunt și ceapă verde tăiată 

bucăţele. Mai adăugaţi apoi un ou, o lingură de sos de soia, o lingură de zahăr şi încă două linguri de 

ulei de susan. Luaţi toful și tocaţi-l mărunt, apoi adăugaţi-l în castronul cu celelalte ingrediente. 

Adăugaţi la sfârşit usturoiul pisat şi amestecaţi bine până se omogenizează toate ingredientele. 

1.  Întindem apoi aluatul de mandu pe suprafaţa de lucru, peste care am presărat înainte făina.  

2.  Tăiem cercuri cu un pahar sau o cană. 

3.  Luăm în palmă cercul şi punem înăuntru puţin aluat, apoi închidem de la un capăt la celălalt, 

dându-i o formă de jumatate de lună.  

4.  Aceşti colţunaşi se pot prăji în ulei sau găti la aburi. Eventual, după ce se prăjesc puţin pe ambele 

părţi, adăugaţi câteva linguri de apă şi mai prăjiți pentru câteva minute la foc mic. Se servesc calzi cu 

un sos făcut din oţet şi sos de soia. 
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Cei care vor să ni se alăture acestei pasiuni sunt bineveniţi să se înscrie în clubul de coreeană 

din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare. Vă aşteptăm! Komawo !                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBLIOGRAFIE: 

 http://www.kccro.ro/ 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Sud 

 https://kpopro.wordpress.com/2015/03/02/mituri-si-legende-urbane-coreene/ 

 http://blog.paralela45.ro/o-vizita-in-coreea-de-sud-o-tara-plina-de-surprize/ 

 

Anamaria Robciuc, clasa a XI-a D 

Alina Ciobanu, clasa a XI-a D 
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Bătălii automobilistice 

 

Prima rundă: Bătălia SUV-urilor: Audi Q7 3.0 TDI versus Mercedes-Benz GLE 350 d 

Lumea SUV-urilor de lux își continuă expansiunea: Audi a lansat a doua generație a lui Q7, 

iar Mercedes-Benz a revitalizat ML, transformat în GLE odată cu apariția noii versiuni GLE Coupe. 

 

Mercedes-Benz a profitat de lansarea lui GLE Coupe pentru a schimba numele ML în GLE. 

Cu această ocazie toate finețurile tehnice de la GLE Coupe sunt disponibile și pentru GLE, în special 

trenul de rulare adaptiv, noul display al centralei Comand și head-up display plus cutia automată cu 9 

trepte și alinierea la noua linie de design. De partea cealaltă, Audi vine cu un model complet nou 

după un ciclu de viață neobișnuit de lung de nu mai puțin de 10 ani, timp în care Mercedes-Benz și 

BMW au mai avut o generație. Însă așteptarea a meritat pentru că noul Q7 pare, cel puțin la nivel al 

inovațiilor tehnologice, mai proaspăt. Dar pentru a da un verdict trebuie să luăm la bani mărunți cele 

două modele. 
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Teoretic, atât din punct de vedere al gamei de prețuri cât și ca gamă de motorizări, cele două 

modele fac parte din aceeași clasă însă Q7 este pur și simplu uriaș. Ampatamentul este mai mare cu 8 

cm, spațiul pentru genunchi în spate este mai mare cu 3 cm, iar volumul standard al portbagajului 

este cu 200 litri mai mare. Cifrele superioare ale lui Q7 sunt confirmate și de impresia subiectivă. 

Interiorul lui Q7 este mai aerisit și mai încăpător deși nu se poate spune niciun moment că GLE nu 

este suficient de spațios. Doar în spate la cap, GLE are o înălțime interioară mai mare cu 1 cm, dar în 

rest Q7 are lățimi interioare față/spate mai mari și în față spațiul pentru cap este net mai mare. 

 

Cu ocazia faceliftului și modificării numelui din ML în GLE, Mercedes-Benz a înlocuit 

ecranul de 7 inch încastrat în bord cu unul de 8 inch de sine stătător. Centrala Comand are comenzi 

clasice cu multe butoane dar nu i se poate reproșa ceva sub aspectul ergonomiei, iar pictogramele de 

pe display sunt foarte sugestive. În schimb, se poate reproșa multitudinea de alte butoane de lângă 

controller: butonul rotativ pentru cele cinci programe de condus și cele patru butoane pentru garda la 

sol, Hill Descent Control și modul Manual al cutiei de viteze. 

Costuri 

Audi Q7 începe de la un preț ușor mai mare decât GLE însă datorită opțiunilor mai scumpe, 

diferența la prețul comparat ajunge la 6.000 euro. Diferența este explicabilă prin prisma faptului că 

GLE vine standard cu sistemul de faruri inteligente cu LED în timp ce Audi oferă standard doar 

faruri cu xenon, cele LED cu Matrix fiind foarte scumpe (3.161 euro). Apoi, la Audi, head-up 

displayul și jantele de 20 inch sunt mai scumpe decât la Mercedes. 

Verdict  

Așteptarea de 10 ani a meritat. Q7 este superior la toate capitolele. Este mai spațios, mai 

modulabil, mai modern, mai dinamic, mai eficient și chiar și mai confortabil în condițiile în care 

prețurile de bază sunt comparabile. Vârsta nu iartă pe nimeni și chiar după updatarea din vara acestui 

an, GLE nu mai este la prima tinerețe. Își păstrează însă calitățile excelente în teren. 
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A doua rundă: Bătălia limuzinelor  BMW Seria 7 versus Mercedes S-Class 

Cu un arsenal tehnologic desprins parcă din Războiul Stelelor, noul BMW Seria 7 încearcă 

din nou să se impună în fața referinței Mercedes-Benz Clasa S. În exclusivitate prima comparație cu 

modelele de top V8 în versiuni cu ampatament lung, superechipate: BMW 750 Li xDrive și Mercedes 

S 500 4Matic. 

 

Clasa S este cel mai de succes model de lux din toate timpurile, iar în 2014 a bătut toate 

recordurile, fiind primul model din clasa sa vândut în peste 100.000 de unități la nivel global. Seria 7 

a fost întotdeauna în urma rivalului său, mai aproape sau mai departe, deși întotdeauna a venit cu 

soluții inovatoare indisponibile la rivalul său. Noua generație nu se abate de la linia sa și oferă 

tehnologii demne de civilizații extraterestre în 2015 în producție de serie. De ce, totuși, Seria 7 nu 

este lider la vânzări? Pentru că a fost întotdeauna un driver’s car pe când S-Class a oferit confortul 

suprem în spate acolo unde călătoresc de obicei clienții acestei clase. 
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Caroserie și interior 

Lansat la doi ani după noua Clasa S, BMW oferă acum în spate aproape toate facilitățile de 

confort de la Clasa S și chiar și niște gadgeturi suplimentare. Scaunele Executive și pachetul „Șofer” 

din spate de la Clasa S au fost reproduse și de BMW ca și ideea încălzirii cotierei centrale și a 

cotierelor din uși. Ca și în Clasa S, Seria 7 oferă în spate scaune confort, ventilate, încălzite și cu 

masaj, unghiul maxim dintre spătar și șezut poate ajunge la 42,5 grade (43,5 grade la Clasa S), iar 

scaunul pasagerului față poate înainta electric 90 mm și din spătar coboară un suport pentru picioare. 

Ca și la Clasa S, acest veritabil lounge este disponibil doar la versiunile lungi. Prin comparație cu 

Mercedes-Benz, scaunul spate de la BMW pachetul Executive Lounge nu are suport pentru gambe în 

schimb suportul pentru picioare este mai solid și mai practic, fiind mai lat. 

 

În față, Mercedes-Benz oferă mai mult confort. Scaunele au șezut și mai lat și mai lung decât 

la BMW chiar și după ce se extinde lungimea șezutului la Seria 7. Clasa S oferă adevărate fotolii, 

ideale pentru pretențiile acestui segment. BMW nu are aici un avantaj nici în privința configurației 

scaunelor deoarece scaunele multicontur dinamice de la Mercedes-Benz oferă o susținere excelentă, 

lateralele întărindu-se în funcție de presiunea corpului. 

Costuri 

În acest segment, prețurile de bază joacă doar un rol marginal pentru că gama de opțiuni este 

foarte largă și nimeni nu își cumpără o mașină standard. Totuși, noi am făcut socoteala. BMW pleacă 

de la un preț cu aproape 5.000 de euro mai mare, dar are standard head-up Display, climă pe patru 

zone și jante mai mari care la Mercedes-Benz se plătesc. La final, prețurile comparate se egalizează și 

depăseșc 150.000 de euro însă se pot configura și mașini de 170-180.000 de euro. La ambele modele 

trebuie plătită taxa de lux de 1 euro/cmc, ceea ce înseamnă o sumă destul de însemnată de 24.524 lei 
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la BMW și 26.020 lei la Mercedes-Benz. BMW oferă programul de revizii gratuite de bază pentru 

100.000 km și 5 ani, în timp ce la Mercedes-Benz reviziile de bază costă extra. 

Verdict  

Cu toate sistemele dinamice la bord, BMW a mărit ecartul de dinamică în fața lui Mercedes-

Benz, cu excepția motorului unde ambele modele oferă performanțe comparabile. De asemenea, 

sistemul de infotainment de la BMW este superior în materie de facilități și ergonomie. Însă în ciuda 

eforturilor și tehnologiilor unice utilizate de BMW, Mercedes-Benz rămâne regele confortului. Oferă 

cele mai bune scaune, cel mai confortabil tren de rulare și cel mai redus nivel de zgomot. Iar asta 

contează mult în acest segment. 

 

Elev COCRIȘ MIHAI-VALERIU – clasa a IX-a B sp 

Prof. TANASĂ-COZDREANU CĂTĂLINA 
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