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1. MISIUNEA ŞCOLII: 

 

            Liceul Tehnologic  Pucioasa 
asigură o pregătire generală şi 
profesională în domeniile: 
silvicultură, textile-pielărie,  
mecanică, fabricarea produselor 
din lemn, electronică 
automatizări, protecţia mediului, 
turism şi alimentaţie la nivelul 
standardelor europene şi în 
concordanţă cu evoluţia pieţei 
muncii în România, într-un climat care încurajează elevii să-şi dezvolte 
potenţialul potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional. 
 

VIZIUNEA ŞCOLII: 
Oferind un învăţământ flexibil şi accesibil, Liceul Tehnologic Pucioasa 

asigură calificarea şi recalificarea forţei de muncă din zonă  într-o paletă 
extinsă de specializări în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. 

 

 
Dragi cititori, 

 

Colaboraţi, și 
 Ocrotiţi:                          Vă invităm cu drag să vă aşezaţi            
   Natura ,                                     comod şi să citiţi  întîmplările,        
    Dăruirea,                                    poeziile  şi reportajele în care  
      Exuberanţa,                     personajele principale sunt elevii  
       Inteligența                         Liceului Tehnologic Pucioasa. 
         Excelenţa.                    
 

Vă urăm  în continuare să întâlniţi şi să  fiţi prieteni 
cu: 

Comunicarea, Opimismul, Norocul, Dragostea, Energia , 
Inspiraţia, Eleganţa; toate alături de cei dragi! 

 
Lectură plăcută! 
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EDITORIAL: 
 Revista unei şcoli este o veritabilă carte de vizită pentru 
respectiva instituţie de învăţământ, ea relevînd o stare de spirit, de 
suflet şi de competiţie a elevilor şi profesorilor, care să-i reprezinte 
aşa um sunt: responsabili, activi, ambiţioşi, curioşi.   
,,CONDEIE” vă informează despre activităţile elevilor şi profesorilor 
Liceului Tehnologic Pucioasa, despre concursurile la care partcipă şi 
proiectele în care sunt implicaţi. 
 

Motto: 
,, Învăţat  este omul care nu termină niciodată de învăţat." 

Lucian Blaga 
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3. CREAŢII ALE 
ELEVILOR 
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Toamna 

 
A venit acum si toamna,  
S-au copt strugurii in vii, 
Carele sunt mari si pline. 
Urca spre gospodarii. 
 
Pretutindeni oameni harnici 
Roade-mbelsugate aduna, 
Infratindu-se in munca 
Si cantand de voie buna.  
 

Toamna e de roade plina,  
S-au copt fructele-n gradina, 
Mere rumene, frumoase,  
Pere galbene, zemoase, 
 
Struguri aurii in vii, 
Prune mari si brumarii, 

                    In camara le vom pune,  
                    Caci la iarna vor fi bune. 

 

  
Poem necesar 

 Intr-o zi vei crește,  
 îți vei dori propriul pinguin, 
 apoi vei învăța că corpul ți se zbate între globule albe&globule roșii 
 iar orașul tău ce duhneşte a resturi de carne moartă 
 e doar o aluniță apărută în atmosfera sufocantă. 
 (e inutil să ignori nevoia de a imita alți oameni) 
 pentru o perioadă de timp vei creşte spasmodic,  
dar destul va trebui să știi povestea oxigenului născut din păduri 
 și că să te rogi lui Dumnezeu nu înseamnă să agăți icoane prin casă. 
 
Intr-o zi vei fi prea bătrân ca să mai ții minte numele tuturor străzilor din orașul tău, iar 
păcatele îți vor răsucii mădularele  
iți va părea rău că nu ai avut curajul să eliberezi animale crescute în gradina zoologică. 
 
Duminica ne trezim cu gurile lipite în timp ce mintea mestecă rugăciuni. 
vizita la bunici se strecoară în cearcănele sufletului 
în senzația burtilor pline,  
ni se sfărâmă oasele în singurătatea gândului,  
aerul inert ne trimite în fața icoanei. 
duminica ne dor magazinele închise 
sfarsitul unei alte săptămâni; 
 
mila pentru cerșetorul de la colțul străzii se metamorfozează  
în dorința de a bea un vin roșu precum sângele păcătosului. 
duminica ne uităm pe iubirea sinelui in torsul pisicii, 
iar albul sufletului împrăștie un miros aspru de naftalină,  
spre seară duminica se strecoară în castronul cu supă la plic si în sânul singurătății. 

 
Dumitra Claudia,  

Clasa a XII-a A 
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ORNAMENTE PENTRU PRODUSELE DE MOBILIER 

 

Realizate de noi, elevii clasei a XII-a, calificarea: Tehnician designer mobila si 
amenajari interioare, la orele de discipline tehnice, sub îndrumarea prof. Diaconescu 
Gheorghiţa. 

Cu pasiune, răbdare şi multă muncă.................... 

 

 
 
 

 
 

4.  
ACTIVITĂ

ŢILE 
NOASTRE! 
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Deschiderea anului şcolar 2017-2018  
 

 
 

 

 
Să menţinem un mediu curat ! 
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      De-a lungul timpului elevii de la Liceul Tehnologic Pucioasa, din clasele cu profil 
silvic au desfasurat diverse activitati care au avut ca scop fie ecologizarea unor zone din 
oras, fie plantarea de puieti forestieri in diverse puncte din jurul orasului Pucioasa, cu 
scopul menţinerii unui mediu curat si sanatos atat pentru prezent cat mai ales pentru 
viitor . 
Mulţumim d-lor profesori care ne-au însoţit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ne 
cinstim eroii! 

 

Depunerea de coroane la Monumentul 
Eroilor din centrul orașului - activitate la care 
au participat elevi,  cadre didactice şi –na director a liceului nostru. 

 
 

Ziua mondială a educaţiei – 5 octombrie! 
 
Sărbătorită la noi prin premierea elevului Ene Ionuţ Gabriel, care a obţinut 

Menţiune la faza naţională a Olimpiadei Tehnologii, calificarea Tehnician designer 
mobilă şi amenajări interioare.  
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Expoziţia de Crăciun 
           Expozitie, conţinând lucrările elevilor  de la clasele a X-a şi a XI-a  şcoala 
profesională de 3 ani cu calificarea ,,Confecţioner produse textile’’ sub indrumarea prof.  
Mangalagiu Daniela si ms. ins. Cîrstina Vasilica şi clasa a XII-a  liceu,  ,,Tehnician 
designer vestimentar ‘’, sub indrumarea prof.  Toma Dorina.  
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 Brazi de Craciun realizati din ciucuri divers colorati,, oameni de zapada si puisori 
zgribuliti din fire de P.N.A., cu ochisori si ciocuri din fetru precum si fundite frumos 
aranjate, au fost realizate de elevii clasei a X-a profesionala cu multa rabdare, pricepere 
si indemanare 

 

 
 
 
 

 
Serbarea de Crăciun 

 
Grupul de colindători coordonat de doamna profesoară Florina Pârșan, au dăruit 

cu suflet, prin interpretări de excepție, un strop e bucurie în prag de sărbători. 
Invitaţi: domnul Gabriel Teodoroiu, domnul Ion Bratu şi Duţă Alexanru- 

absolvent al liceului . 
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 Material realizat de :                      

 Bănică Beatrice Gabriela -  Preşedintele   Consiliului  elevilor 
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5. PLEDOARIE 

PENTRU STUDIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEHNICI DE DECORARE  A  LEMNULUI - TRAFORAJUL 
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Traforarea este un rocedeu de ornamentare, constând în decuparea unei figuri 

sau a unui motiv  decorativ dintr-o placă subțire de lemn, cu o pânză de ferăstrău 

foarte îngustă și subțire. Se pot folosi placi din placaj sau din mdf. Se pot realiza diferite 

obiecte deosebite, cum ar fi: 

- ceasuri                                             - fructiera                                                     - lustră 

-     

- cosuri de masa                                           - veioza                               - mobilier de jucarie                                             

                                                

    - rama oglinda                                  -   suport de servetele de masa                          - cos oua                                                                                             

 

 

 

 

 

 
Intocmit, 

Savu Ioana Angela 
Cheregi Ioan Daniel 

 

 

LUMEA DIGITALĂ 

http://dexonline.net/definitie-%C3%AEngust
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Există două modalităţi distincte de reprezentare a unei mărimi măsurabile: 
analogică şi numerică (digitală). Mărimile analogice au o variaţie continuă, pe când cele 
numerice au o variaţie discontinuă, pas cu pas. 
Electronica digitală s-a dezvoltat de la începutul secolului XX (tuburi electronice), dar 
mai ales după 1948, anul descoperirii tranzistorului. Electronica digitală a crescut o 
dezvoltare accentuate începând cu 1972, anul introducerii primului microprocesor. Prin 
excelenţă omul este o fiinţă analogică, adică toate informaţiile pe care le percepe din 
mediul înconjurător sunt continue. Din acest motiv, tendinţa prezentă şi foarte probabil 
viitoare a electronicii este de-a realiza analogic interfaţa cu omul. Anumite “excese” cum 
ar fi ceasurile cu indicaţie numerică sau vitezometrele numerice ale autoturismelor au 
pierdut teren în faţa variantelor analogice – ceasul cu ace indicatoare (dar numeric în 
interior), respectiv vitezometrul cu ac (dar legat la un calculator numeric). Aceasta 
deoarece efortul suplimentar de procesare a mărimii reprezentate numeric este o 
problemă suplimentară pentru creierul uman, care poate însă interpreta instantaneu o 
reprezentare analogică. 
În final, mai trebuie observat că lumea reală în macrostructura ei este continuă, deşi în 
microstructura ei ea este discontinuă. 
 
AVANTAJELE TEHNICILOR NUMERICE 

 Tehnica digitală este ieftină. Preţul circuitelor integrate numerice este în 
continuă scădere. 

 Circuitele logice sunt mult mai puţin afectate de zgomote. 
 Memorarea informaţiei este simplă, ieftină şi posibilă la capacităţi de memorare 

tot mai mari. 
 Precizia poate fi foarte mare. Reprezentând mărimile pe un număr suficient de 

mare de biţi se pot obţine precizii mult mai bune decât în tehnica analogică. 
 Operaţiile pot fi programate. 
 Circuitele integrate digitale au densităţi de integrare tot mai mari. 
 Proiectarea cu CID este relativ simplă. 

 
DEZAVANTAJELE TEHNICILOR NUMERICE 
Tehnicile numerice au un singur dezavantaj (major): 
 LUMEA ÎNCONJURĂTOARE ESTE ÎN CEA MAI MARE PARTE ANALOGICĂ 
Acum este mult mai simplu de răspuns: toate prelucrările interne vor fi făcute pe cât 
posibil în tehnica numerică, interfaţarea cu operatorul uman va utiliza mărimi 
analogice. 

 
Prof. Oprea Cristina  

 
 

 
CEA MAI LONGEVIVĂ SUVERANĂ A MARII BRITANII 
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Elisabeta a II-a (în engleză Elizabeth Alexandra Mary) 
este regina a șaisprezece state suverane, cunoscute sub numele 
de Commonwealth. Acestea sunt: Regatul Unit, Australia, 
Canada, Noua Zeelandă, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua Noua Guinee, 
Insulele Solomon, Tuvalu, Sfânta Lucia,Sfântul Vicențiu și Grenadine, Antigua și 
Barbuda, Belize și Sfântul Kitts și Nevis.  
Suverana  este cel mai longeviv monarh din lume, iar în istoria Marii Britanii are cea mai 
lungă domnie, depășind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015. Astfel, a domnit mai 
mult decât cei patru precursori ai ei la un loc (Eduard al VII-lea, George al V-lea, Eduard 
al VIII-lea și George al VI-lea), Jubileele de Argint, de Aur și de Diamant ale reginei 
Elisabeta a II-a s-au sărbătorit în 1977, 2002 și respectiv 2012. 
       Regina Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Elisabeta a II-a a fost 
încoronată la 2 iunie 1953, la catedrala Westminster din Londra. 
       Data de naştere a reginei Elisabeta a II-a este 21 aprilie 1926,  însă îşi sărbătoreşte 
aniversarea oficială în luna iunie, marcată în mod tradiţional printr-o ceremonie 
denumită "Trooping the Colour" ("Salutul Culorilor). 
Originea acestei ceremonii este un simbol al pregătirilor pentru război din trecut, atunci 
când toate steagurile erau strânse şi arătate soldaţilor britanici înainte de luptă, pentru 
ca aceştia să le recunoască în iureşul bătăliilor. 
   În anul 2012, suverana a marcat cei 60 de ani de la urcarea pe tron, ca jubileu de 
diamant, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea, pe 6 februarie 1952. 
 

 
 

Prof. Moise Cosmin 
 
 
 
 

ŞTIAŢI CĂ... 
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Lumea necuvântătoarelor este fascinantă şi plină de curiozităţi de-a dreptul 

uluitoare, pentru că fiecare animal de pe faţa pământului are una sau mai multe calităţi 

care îl fac unic și special și care ne vor surprinde. Vă invităm să descoperiţi lucruri 

interesante despre animalele  preferate sau despre cele care trăiesc în alte colţuri ale 

lumii. 

 

1. Un gandac decapitat poate sa supravieţuiască chiar şi timp de două săptămâni. Viaţa 

lui va lua sfârşit din cauza înfometării, până la urmă. 

2. Crocodilii nu vor avea niciodata nevoie de dentist. Pe toata durata vieţii lor, au un 

sistem propriu care ii ajută să înlocuiască imediat dinţii rupţi sau stricaţi cu alţii noi. 

3. Crocodilul se numară printre singurele animale care nu-şi pot scoate limba din gura. 

4. In medie, inima unui arici bate de 300 de ori pe minut, fiind una dintre cele mai 

rapide inimi de animale. 

5. Un copil de 1,20 m poate incapea stand in picioare in gura unui hipopotam. 

6. O monedă este mai grea decât o pasare colibri. 

7. Unei cartite ii va lua doar o noapte ca să sape un tunel de 1 km. 

8. Cea mai somnoroasă vietate este râma, care poate dormi şi trei ani, dacă se 

straduieşte. 

9. Musca ne-ar putea da lecţii despre reciclare. O muscă regurgitează şi mancă iar 

mancarea de mai multe ori. 

10. Stangacii nu mai au motive sa se simta ciudati. Exista numerosi ursi polari care isi 

folosesc cu mai multa usurinta laba stangă decât cea dreaptă. 

11. Creierul unui struţ este mai mic decât ochiul său. 

12. Papilele gustative ale unui fluture se află în picioare, de aceea el testează şi consumă 

nectarul florilor cu picioarele. 

13. Plasează un bec fosforescent deasupra unei pete de urină de pisică şi vezi cum 

luminează. 

14. Câinii şi pisicile se numară prntre puţinele animale care pot fi dreptace sau stângace. 

15. Dacă amprentele umane se pot lua după vârfurile degetelor, la câini, amprentele se 

găsesc pe nas, care este unic la fiecare animal în parte şi ne poate ajuta să-l identificam. 

16. O gaină poate zbura mai mult de 13 secunde. 

17. Amplasarea ochilor unui magar il ajuta pe acesta să-şi vadă toate cele patru picioare 

în acelaşi timp. 

18. Cimpanzeii chelesc o dată cu înaintarea în vârstă, precum oamenii. 

19. Elefantul poate mirosi o sursă de apă de la aproximativ 2 km. 

20. Şobolanul supravieţuieşte mai mult timp fără apă decât o cămila. 

 

Mierloiu Florin, clasa IX Dp 
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6. PROIECTE  
ŞI 

PROGRAME 
EUROPENE 
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PROIECT ERASMUS+ 
"Dobândire de euro-competențe profesionale noi pentru 

elevi și profesori VET" – COMPVET 
Nr. identificare proiect: 2017-1RO01-KA102-036571 
 

Proiectul are ca partener Grupul Tellus din Plymouth-UK.  
Grupurile ţintă principale  sunt: 
 -elevii care vor dobandi experienţa la locul de munca, competenţe şi 
abilităţi profesionale relevante pentru piaţa europeană a muncii, 
competenţe lingvistice, digitale şi culturale.  
- profesorii care  vor participa la un schimb de bune practici referitor la 
tranziţia de la şcoala la viaţa activă, legătura  şcoală –agenţi economici 
pentru creşterea inserţiei profesionale a absolvenţilor VET şi reducerea 
abandonului şcolar.  
Ca grup secundar sunt profesorii însoţitori care vor dobândi experienţa 
profesională în sistem educativ european prin realizarea unor schimburi de 
experienţe didactice, vor cunoaşte strategii şi metode didactice europene 
bazate pe tehnici informatice.  
Obiectivelele principale vizate de proiect sunt: 
Proiectul are ca scop principal dezvoltarea şi recunoaşterea competenţelor 
profesionale în domeniul VET prin participarea la un stagiu de instruire 
practică, atât pentru asigurarea succesului şcolar imediat-obţinerea 
atestatului profesional cu rezultate foarte bune, cât şi pentru a le oferi o 
perspectivă  îmbunătăţită de integrare pe piaţa muncii europeană, 
realizarea unui cadru de cooperare între Liceul  Tehnologic  Pucioasa şi 
parteneri europeni în vederea dezvoltării profesionale a elevilor din 
domeniul VET, perfecţionarea resurselor umane implicate în educaţie şi 
formare profesionala astfel încât să asigure absolvenţilor VET facilitarea 
inserţiei pe piaţa muncii UE 
 
Activităţi desfăşurate : 

În perioada  01– 08  noiembrie 2017,  şase cadre didactice din  Liceul 
Tehnologic   Pucioasa au participat  la un stagiu de ,,Job shadowing”   în 
Marea Britanie, la Colegiul Tellus ,  constând în schimburi de experienţe 
didactice, cunoaşterea de  strategii şi metode didactice europene bazate pe 
tehnici informatice, etc. 

Programul activității a constat în: 
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 Primirea în cadrul Colegiului Tellus şi prezentarea organizaţiei 

şi a echipei care se va  ocupa de buna desfășurare a programului de 

formare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezentarea LICEULUI  TEHNOLOGIC  PUCIOASA, a dotarilor  

şcolii, laboratoare si ateliere, imagini cu elevii care desfăşoară instruirea 

practică la agenti economici parteneri. 

  

 

   ,,Asistenţe la ore”  urmate de completarea de  fişe de asistenţă 

pentru identificarea de bune practici ce pot fi adaptate condiţiilor de 

învăţămant din Liceul Tehnologic Pucioasa, necesare elaborării a trei CDL-

uri. 

 
 



                   LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA                                                    

Nr. 7/2018 

  
19 

 

 

 

 ,,Vizită”  la un partener educaţional al Colegiului Tellus urmată 

de discuții cu mentorii partenerului educațional al Tellus în domeniul 

activităților legate de turism, catering şi moda, urmată de discuţii cu 

managerul şi un angajat. 

 
  ,,Dezbatere”  cu un  intructor de practică – formator din cadrul 

Tellus, cu persoane responsabile cu validarea agenţilor economici unde se 

realizează stagiile de practică ale elevilor. 

 
 ,,Stagiul de observare” a unei sesiuni de instruire privind 

activitățile practice pentru participant, a modului  de repartizare a elevilor 

la agenţi economici şi în laboratoarele sau atelierele tehnologice de 

practică. 

 
 ,,Masa rotundă” , rezumat al "celor mai bune practici" ale unui 

furnizor educațional recunoscut de Colegiul Tellus, care poate fi asimilat la 

nivelul Liceului Tehnologic Pucioasa. 
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 „Ateliere de lucru” în vederea elaborarii a 3 analize SWOT şi 

treiCDL-uri pe domeniile- Turism şi alimentaţie , Textile. 

 

 Înmânarea Certificatului de mobilitate Europass si a 

certificatului de participare la stagiul de tip job shadwoing (observare). 

 

 

 
Prof Diaconescu Gheorghiţa 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
Schema de Granturi pentru Licee 

Titlul subproiectului: ProES – Pro Educație spre Succes 
Acord de grant nr. SGL/ R I/ 124 din 27.06.2017 

 

Obiectivul general al proiectului este :Dezvoltarea unui sistem 
integrat de prevenirea și combaterea abandonului școlar și îmbunătățirea 
rezultatelor școlare prin măsuri sustenabile de remediere, consiliere, 
dezvoltare personală în vederea inserției socio-profesionale a tinerilor 
liceeni cu dificultăți de învățare într-un spațiu de lucru modern. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Elevii din grupul ţintă la orele remediale 

 
 

Prof. Arjan Laurenţia, coordonator proiect 

Panoul 

proiectului 
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In cadrul proiectului ProES – Pro Educație 
spre Succes -a fost înfiinţată  firma de 
exercitiu Home Design SRL., care are ca 
obiect de activitate: Fabricarea de mobila si 
amenajari interioare.  
Firma are 15 membri, elevi ai claselor aX-a—
a XII-a, care ocupă diferite funcţii, conform 
organigramei. 

 In cadrul firmei, elevii au învăţat sa 
completeze o comandă către altă firmă, 
să emită o factură, un ordin de plată, să 
întocmească pontajul lunar, ştatul de 
plată aferent, contracte de muncă, ROI, 
planul de afaceri. Prin aceste activităţi 
am creat cu şi pentru aceştia contexte 
de învăţare cât mai asemănătoare cu 
mediul economic real, care să le faciliteze tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 
In luna decembrie,  F.E.  Home Design a  participat la Târgul Regional al Firmelor de 
Exercițiu „Kretzulescu – tradiție și 
contemporaneitate”, desfăşurat la Școala 
Superioară Comercială "Nicolae 
Kretzulescu" din Bucureşti.  

Pentru modul in care am  prezentat firma, am  
obtinut << Mentiune>>  la sectiunea ,, cea mai 
buna prezentare”. A fost o experienţă frumoasă 
care  ne-a oferit ocazia de a concura cu alte 
firme de exercițiu, din alte judeţe. A fost o 
competiție strânsă din care toți am avut de 
câștiga. Activitățile derulate în cadrul târgului 
au fost la un nivel înalt, profesional pot spune, ceea ce ne-a oferit o satisfacție în plus. 
Am amenajat un stand de care am fost mândri și ne-am bucurat de aprecierile pozitive 
ale vizitatorilor, am încheiat tranzacţii cu alte firme participante, am cunoscut colegi de 
la alte licee. 
Consider că târgul a fost o reușită și a încununat munca noastră, chiar daca suntem o 
firmă nouînfiinţată. 

 
Drăguşin Claudia, Manager general FE Home Design SRL. 
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