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Cuvânt înainte

Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă şi dăruire, pasiune şi abnegaţie,
educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie, aduceri-aminte. Pe tot parcursul fiinţării sale, omul
derulează o intensă activitate de învăţare şi creaţie. Dar numai educaţia, cultura, credinţa, ţinuta
morală şi etică îl calăuzesc în abisurile acestei lumi.
Prin revista Universul Economic, Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași, se
dovedește o dată în plus, un spațiu de promovare a creativității, a inovației, a libertății individuale,
calități ce contribuie la formarea viitorului profesionist, absolvent al unui liceu economic. Ea
facilitează comunicarea și diseminarea preocupărilor cercetării științifice în domeniul economic în
rândul comunității științifice, dar și stimularea dialogului intercultural și interdisciplinar asupra
unor teme din domenii prioritare de natură economică.
Al treilea număr ne oferă plăcuta reîntâlnire în cuget a colectivului de cadre didactice și
elevi, care s-au hotărât să-și consemneze elemente și aspecte semnificative ale muncii și vieţii lor în
pagini care să dureze și dincolo de hotarul clipei.
Doresc să le mulțumesc cadrelor didactice care și-au adus aportul la acestă publicaţie, dar
și tinerelor vlăstare ale școlii, elevilor - lumini ale zborului înalt și frumos prin aerul pur al anilor de
zâmbet și soare.

Director,
Prof. Dr. Cârstea Laura-Maria
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Marketing prin târguri și expoziții
să folosească la clasă resurse didactice pe
calculatorul instalat, iar pe lângă asta puteau
să folosească și platforma Adservio, unde
puteau să noteze notele, să comunice cu
elevii, cu părinții și alte câteva chestii minore
la început.
După succesul implementat la Liceul
Vasile Alecsandri au urmat și alte licee care
au dorit să implementeze platforma. Au fost
eforturi foarte mari pentru că am avut
nevoie de bani să dotăm școlile cu
echipamente, cu internet, atunci nu exista
cloud sau multe alte tehnologii care ne ajută
în momentul de față și mai erau și costuri cu
dezvoltarea platformei. În primii doi ani, am
fost doar eu cu Ștefan și încă o persoană care
lucram la acest proiect, iar după asta am
început să mărim echipa. În toți cei 8 ani
doar am investit bani, majoritatea i-am luat
din alte surse și i-am investit pentru că vrem
să demonstrăm că putem să schimbăm ceva
în România în direcția educației. După
expansiunea din Iași am zis că trebuie să
intrăm și pe piața din București, că dacă nu
suntem acolo nu va știi nimeni de noi. Am
implementat și acolo și la momentul de față
la nivel de România, dar nu numai, platforma
face cam tot ceea ce îți trece prin cap legat de
educație.
Reporter: Care sunt avantajele și
caracteristicile cheie ale platformei și
cum
contribuie
la
îmbunătățirea
învățământului românesc?
Alexandru Holicov: Pot să punctez
câteva dintre rezultatele pe care le-am
extras ca urmare a utilizării platformei în
școlile noastre: s-a redus absenteismul cu
peste 60%, asta pentru că elevii sunt mult
mai conștienți asupra acțiunilor lor, iar
lucrurile sunt mult mai transparente pentru
că părinții pot vedea direct pe
smartphone/tabletă/laptop toate situațiile
copilului. Toata situația școlară pe care de
obicei o aflai la final de an sau la final de

Interviu cu un antreprenor:
Holicov Alexandru, fondatorul
platformei de management
educațional, ADSERVIO
Reporter: Bună ziua, domnule
Holicov! Sunteți printre cei mai tineri
antreprenori de succes din Iași! Când și cum
v-a
venit
idea
acestei
platforme
educaționale, Adservio? Practic, când și cum
v-ați hotărât să puneți accentul pe educația
digitală?
Alexandru Holicov: Ideea Adservio a venit
în 2008. Eu, alături de unul dintre verișorii
mei, Ștefan Holicov, am început această
poveste atunci când am mers la liceul Vasile
Alecsandri din Iași pe care Ștefan l-a absolvit.
Am discutat cu directorul, el a fost foarte
deschis chiar dacă noi aveam doar o
prezentare Powerpoint în care arătam cum
voiam să facem lucrurile și nu avem nimic
clar, palpabil. Nu a fost o idee preluată din
alte părți, la momentul acela eram probabil
printre primii la nivel mondial care
dezvoltam o astfel de platformă, iar din
România nici nu se pune problema, sigur am
fost primii. După ce am discutat cu
directorul, care s-a arătat încântat și deschis
față de propunerea noastră dacă vom veni cu
ceva concret, am avut câteva întâlniri cu
profesori, părinți și elevi și le-am povestit ce
vrem să facem. După feedback, în 8-9 luni am
construit prima varianta a platformei
Adservio și în septembrie 2009 am
implementat-o la Liceul Vasile Alecsandri.
Am construit calculatoare speciale
pe care le-am montat pe catedre, am realizat
rețeaua de internet și am instalat un server,
Vasile Alecsandri era astfel primul liceu din
lume care avea în fiecare clasă, inclusiv în
biroul directorului sau al secretarei, câte un
calculator dedicat. În prima variantă a
platformei, profesorii aveau acces și puteau
5
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semestru acum o poți preveni, iar dacă ai
intrat pe un astfel de sistem de la grădiniță și
părintele este lângă tine, devine un mentor și
te ajută să comunicați mai bine anumite
chestii, toată treaba asta te face să fii mai
responsabil. Pe lângă asta, a crescut
considerabil comunicarea între familie și
profesori pentru că oriunde ești în lume ca
părinte poți să vezi evoluția copilului, să
comunici cu părinți, fiind integrat un modul
de mesagerie și dacă observi anumite
chestiuni poți comunica cu profesorii, ei pot
oferi feedback. La nivel de rezultate școlare,
în cele mai multe școli unde este
implementată platforma Adservio a crescut
media pe școală cu un punct, s-au
îmbunătățit rezultatele la testările naționale,
chestii care sunt foarte importante la nivel
de educație.
Noi încercăm prin această platformă
nu doar să educăm tinerii, ci și educarea
părinților, să îi facem mult mai responsabili
față de actul didactic și de activitatea
copilului. Cu toții suntem foarte ocupați, dar
când ai pe cineva care te trage de mâneca,
când ai platforma care te pune în legătură
imediat, te poți implica activ în activitatea
copilului, ceea ce eu cred că este esențial mai
ales până la vârsta de 18 de ani.
Reporter:
Câte
școli
au
implementat soluția Adservio? Cine
suportă costurile de implementare și
care sunt costurile pe care părinții
trebuie să-l plătească?
Alexandru
Holicov:
Suntem
prezenți în 50 de școli, jumătate dintre ele
private și jumătate publice. În ultimul an au
intrat destul de multe pentru că am făcut un
parteneriat cu Telekom România, iar după
acest an ne vom extinde cu platforma pe
toate piețele în care este prezent grupul
Deutsche Telekom, în aproape 50 de țări.
Până acum, noi am implementat tot ce ține
de
aparatură
(calculatoare,
tablete,

videoproiectoare sau internet) plus ceea ce
ține de platformă, training sau call center, iar
costurile erau foarte mari. Am făcut eforturi
extraordinare să nu renunțăm, iar tot ceea ce
am câștigat am reinvestit fără să acoperim
costurile din ceea ce am produs. Am făcut
acest parteneriat pentru că vrem să ne
focusăm pe dezvoltarea platformei și
suportul pentru client, adică call center și
manuale de utilizare cât mai bune, cât mai
interactive și ușor de folosit.
Avem sistemul implementat și în
Republica Moldova și pregătim expansiunea,
platforma este modulară și se poate adapta
pe orice sistem de învățământ, este nevoie
doar să schimbăm în spate câteva module.
Este ușor de scalat pentru că am creat un
model și din spate putem face orice
modificare fără să afecteze celelalte sisteme,
iar platforma este deja tradusă și în engleză
pentru că lucrăm cu multe școli private.
După câteva întâlniri la nivelul
conducerii cu Telekom le-am arătat viziunea
noastră și nișa pe care pot intra împreună cu
noi, iar ei au tot ceea ce noi nu vrem să avem,
prin urmare putem să ne concentrăm pe
ceea ce știm mai bine. Împreună am stabilit
două pachete, denumite “Perfect simplu” și
“Mai mult ca perfect”, prin care putem oferi
doar pachetul de licențe sau să dotăm școala
complet cu echipamente. Primul pachet
oferă acces doar la platforma Adservio și
licențele pentru întreg personalul școlii
(cadre didactice, elevi, director, secretare
etc.) și are un cost mediu de 4 lei/lună
pentru fiecare elev, costul fiind achitat doar
pentru elevi, aproximativ 40 de lei/an (n.
red: 4 lei x 10 luni), în timp ce pachetul “Mai
mult ca perfect” include tot pachetul de
licențe și școala este echipată cu tablete
conectate la internet 4G, videoproiectoare și
server, iar costul mediu este de aproximativ
10 lei/lună, dar prețul poate varia în funcție
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de numărul de cadre didactice care vor primi
echipamente.
Reporter: Când credeți că vor fi
toate școlile echipate cu soluția Adservio
sau cu o soluție similară?
Alexandru Holicov: Dacă ne ajută
Dumnezeu și suntem mai mulți care milităm
în încercarea să îi facem pe cei care au
puterea de decizie să înțeleagă că aceasta
este direcția, eu sper că în 5 ani să avem totul
digital și dacă nu totul, măcar într-o
proporție cât mai mare, să zicem măcar un

generaţie şi alte cheltuieli inutile! Puţine
persoane vor finanţa o afacere nouă. În loc să
căutaţi finanţări, încercaţi să găsiţi ideea de
afacere care să producă bani!
MULT SUCCES VĂ DORESC!
ARBORE ALEXANDRA, clasa a X-a D
Profesor coordonator: INCULEȚ CARMEN

Video marketing – trend în
promovarea afacerii tale
Statisticile
privind
video
marketingul prezintă viteza cu care
videourile influențează marketingul și
deciziile clienților și te face să te întrebi dacă
poți să ignori aceste tendințe și cum să
integrezi video marketingul în campaniile de
marketing. Vă prezint 10 motive pentru care
merită să faci video marketing.
Va crește angajamentul clienților
și potențialilor clienți facând video
marketing. Simplul cuvânt ”video” în
subiectul unui e-mail crește cu minim 10 %
rata de deschidere a e-mailurilor. Rata de
click în e-mail, dacă oferi video, poate crește
și cu 200%. Practic, atunci când există
conținut video pe care-l promovezi, șansa ca
mesajul să ajungă la publicul țintă crește.
Va genera emoție și încredere.
Videoul este ocazia perfectă pentru client de
a intra în contact cu persoana ta, cu firma ta
înainte de a face o achiziție. Într-o lume în
care clienții au devenit din ce în ce mai
sceptici, ei preferă să achiziționeze de la cei
pe care îi cunosc deja.
Exceptând contactul ”face to face”,
soluție mai bună decât video nu există
pentru a avea un contact cât mai direct. Mai
mult, sunt statistici care arată că procesăm
de 60 000 mai repede o informație video
decât un text.

80%.
Reporter: Ce nivel a atins cifra de
afaceri în 2016 și ce creștere a existat
față de 2015? Care sunt așteptările
pentru anul în curs?
Alexandru Holicov: Am atins în
2016 o cifră de afaceri de 200 de mii de euro,
cu o creștere de 30% față de 2015. Pentru
acest an am așteptări mari în urma
parteneriatului încheiat cu Telekom și sper
că vom crește 100%.
Reporter: Ce sfaturi aveți pentru
noi, elevii care studiem la un liceu economic
și dorim să fim antreprenori de succes?
Alexandru Holicov: În momentul în
care un tânăr antreprenor vrea să înceapă un
business, trebuie să meargă în zona pe care
o cunoaşte cel mai bine. Nu poate un om de
la calculatoare să se facă bucătar și nici
invers! El trebuie să îşi concentreze tot
efortul şi energia în direcţia pe care o
cunoaşte. La început, o afacere trebuie să
arate ca un start-up. Trebuie să uitaţi de
maşini scumpe, aparatură de ultimă
7
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Prin Video Marketing veți crește
numărul de clienți.
Un video în pagina de prezentare
crește cu până la 97% intenția de cumpărare.
De asemenea, 90% din consumatori declară
că procesul de luare a deciziilor de achiziție
este influențat de videouri. Evident, depinde
de la domeniu la domeniu, însă oricât de
”neaplicabil” ar fi pentru un domeniu de
activitate, este bine să vă mai gândiți și să
testați.
Veți crește și veți menține fanii.
Videoul servește cel mai bine
câștigării de fani, menținerii acestei baze și
creșterii numărului de fani. Videoul este
modalitatea preferată a fanilor de a
interacționa cu brandul. Videoul este acela
care servește cel mai bine entuziasmul lor, îl
generează, îl menține și îl amplifică.
Știm foarte bine că promotorii cei mai buni
ai unui brand sunt fanii. Atunci când îți
gândești strategia de marketing online, nu ar
trebui să lipsească componenta video.
Veți face marketing educațional
cu impact.
Marketing educațional se poate face
în mai multe feluri, iar videourile sunt
metoda cea mai la îndemână. Când îi înveți
ceva, oamenii apreciază mult mai mult decât
atunci când încerci să le vinzi.
Marketingul de modă veche de tipul
”cumpără, cumpără, cumpără!” nu mai
funcționează. Acum avem o trecere de la
vânzare consultativă la instruirea clientului
(marketing educațional).
Veți transforma privitorii în fani și
apoi în clienți.
Dacă ar fi să prezint o singură
formulă ce influențează dacă un om cumpără
sau nu de la tine sau de la compania pe care
o reprezinți, aș spune așa: Este mai probabil
ca oamenii să cumpere de la tine dacă te știu,
dacă te plac și dacă au încredere. Nu există în

acest moment, în marketingul online, o
variantă mai puternică decât realizarea de
videouri. Un video bun ajută ca oamenii să
afle de tine (să te știe, să te placă și să aibă
încredere). Practic, potențialii clienți îi
transformi în fani și apoi în clienți.
Devii actual și folosești eficient
resursele (râmâi în joc).
Dacă te interesează cât de cât
marketingul, nu poți să nu fii actual. Clienții
tăi sunt online și se uită la videouri. Câteva
cifre: în 30 de zile upload-ul de video pe
internet depășește tot ce s-a produs în
televiziune în total, în ultimii 30 de ani.
Timpul petrecut pe instagram în vizionarea
de videouri a crescut în ultimele 6 luni cu
40%. 75% dintre cei care vizionează
videouri văd videouri care au legătură cu
munca lor. Acum și Facebook are activă
opțiunea video Live. Webinariile sunt cel mai
eficient instrument de adunat contacte și de
generat vânzări, 1/3 din timpul pe care un
om îl petrece pe internet îl reprezintă
vizionarea de videouri online.
Veți economisi bani dacă faci
video marketing.
În trecut era greu să produci un video. Acum
se poate face un video și cu un telefon. Dacă
nu doriți ceva super sofisticat, puteți face un
video cel puțin decent cu un telefon. Pentru
online este important în primul rând să ai un
sunet bun și să fie un video autentic și cu
siguranță va fi în apreciat. Nu mai luam în
calcul că nu vă va costa nimic să puneți un
video pe Youtube, Facebook sau Vimeo.
Veți reuși că puteți.
Acest argument ar putea să vi se
pară ciudat, însă dacă puteți, dacă este
simplu, de ce să nu o faceți. Acesta este
viitorul.
Dacă nu o faceți voi o vor face
concurenții.
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de siguranță, sănătate și protecție a
mediului.
Marcajul CE
se aplică atât pe
produse
fabricate
în
statele membre,
cât și pe produse
fabricate în țări terțe și comercializate în
SEE. Prin urmare, marcajul CE nu indică
faptul că un produs este fabricat în Spațiul
Economic European, ci confirmă faptul că
produsul îndeplinește cerințele legale
pentru a fi comercializat pe piață europeană.
Această înseamnă că producătorul:
- a verificat conformitatea produsului
cu toate cerințele relevante (de ex. în
materie de sănătate, siguranță sau
protecția mediului) prevăzute de
directivele aplicabile;
- a cerut examinarea produsului de
către un organism independent de
evaluare a conformității, dacă
această obligație este menționată în
directivele aplicabile.
Așadar, acest marcaj de conformitate
reprezintă, alături de declarația de
conformitate, una dintre formele care atestă
conformitatea produselor potrivit cerințelor
esențiale.
Cu toate acestea, marcajul CE nu
spune multe despre produsul în sine sau
despre calitatea sa. Nu este neapărat un
indicator al calităţii produsului, deşi se poate
asuma că marcajul confirmă cel puţin că
produsul întruneşte cerinţele tehnice şi de
siguranţă pentru utilizator. Verificări de
calitate suplimentare au fost introduse în
unele state şi acestea merg mai departe
decât marcajul CE. De exemplu, în Marea
Britanie, Institutul Britanic de Standardizare
realizează o verificare voluntară, opţională,
denumită "Kitemark", iar în Germania există
marcajul "GS". Aceste verificări voluntare

Sunt statistici care arată că peste 90 % din
cei care văd videourile pe telefon le shareuiesc mai departe. Acum întrebarea este
simplă: acești utilizatori vor share-ui
videourile tale sau ale concurenței tale?
Și mai simplu: Clienții tăi se uită/ se vor uita
la videourile tale sau ale competiției tale?

CRĂCIUN SEBASTIAN, clasa a XII-a
Profesor coordonator: PINTRIJĂL MARIANA

Semnificația marcajului “CE”
aplicat produselor
În
calitate
de
consumator,
s-ar
putea să cunoașteți
acest marcaj deoarece
îl vedeți pe multe dintre produsele
cumpărate, pe ambalajul acestora sau, după
caz, în documentele de însoțire (instrucțiuni
de utilizare sau certificat de garanție, pentru
produsele electrocasnice, electrotehnice,
sanitare,
electronice;
prospect
cu
instrucțiuni de utilizare și avertismente, la
jucării etc).
Marcajul CE (cunoscut mai simplu ca
semnul CE) reprezintă marcarea obligatorie
a unor produse, din cadrul Spațiului
Economic European (SEE), doar de către
producător
sau
reprezentantul
său
autorizat. Existența acestuia indică faptul că
produsul este evaluat înainte de a fi introdus
pe piață și îndeplinește cerințele europene
9
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sunt realizate la solicitarea producătorilor,
contra cost, independent de asigurarea
cerinţelor impuse de aplicarea marcajului
CE, obligatoriu prin existenţa directivelor
europene, transpuse în legislaţia statelor
membre.
Un marcaj asemănător cu marcajul
CE, dar cu proporții diferite, poate apărea
adesea pe produsele din China, deoarece
producătorii chinezi aplică marcaje similare
pe produsele lor. În acest ultim caz, simbolul
ar însemna China Export sau
China
Electronics.
Așa cum se poate observa din
imaginile următoare, diferența este că în
semnul China Export, cele două litere nu au
un spațiu între ele, așa cum este semnul
european.

Conformitate
Europeană

telefon, laptop sau tabletă și trebuie să
recunosc faptul că ador să fac comenzi
online. Pasiunea pentru acest mod de a face
cumpărăturile am deprins-o de la părinții
mei care au achiziționat produse ori de câte
ori au găsit o ofertă avantajoasă.

De obicei mama cumpără produse
cosmetice, produse de uz casnic și hrană
pentru cel mai bun prieten necuvântător al
familiei, iar tata, de Black Friday, vânează
ofertele
cu
produsele
electronice,
electrocasnice și piese pentru mașină. Mie
îmi place să îmi cumpăr parfumuri,
încălțăminte, genți, articole de îmbrăcăminte
și cărți.
Care sunt motivele care m-au
convins să apelez la cumpărăturile online?
În primul rând nu mai pierd timpul
prin mall-uri aglomerate și nu trebuie să mă
mai strecor prin mulțimi de oameni pentru a
ajunge la o piesă care oricum, probabil nu
mai există în mărimea pe care o căutam. Și
dacă până de curând evitam această variantă
datorită costurilor de livrare sau de teamă că
nu nimeream mărimea potrivită, vestea
bună este că
am
găsit
oferte atât cu
livrare
gratuită, cât și
retur gratuit,
pe o perioadă
de 30 de zile și chiar 90 zile! Magazinele
online s-au conformat cerințelor clienților și
cele mai multe dintre ele oferă transportul
gratuit.

China Export

Sigla CE conduce în mod normal la
supoziția că un produs este sigur. Cu toate
acestea trebuie să avem în vedere că multe
din produsele existente pe piață pot proveni
din China si pot avea o calitate îndoielnică
sau sunt falsuri care imită produsele unor
branduri cunoscute.
TOMA CONSTANTIN, clasa a X-a H
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Comerțul online, necesitate și
provocare
Mirajul cumpărăturilor online mă
fascinează, mai ales că sunt o mare iubitoare
de shopping! Petrec destul de mult timp pe
10
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Este un avantaj major dacă luăm în
considerare faptul că până la magazinul
clasic pierdem și timp, și bani pe deplasare.
Shopping-ul online îmi permite să am acces
la toate brandurile mele preferate în doar
câteva momente, la doar un click distanță.
Când pun ochii pe o pereche de pantofi sport,
ori pe o geantă superbă din piele, nu prea pot
rezista tentației. Online am la dispoziție cele
mai noi colecții ale unor branduri renumite
și chiar piese care nu se găsesc încă în
magazine. Iar prețurile sunt mai mici,
datorită cheltuielilor reduse. Oferta este
bogată, problema spațiului și a chiriei din
centrele
comerciale
fiind
rezolvată.
Produsele sunt livrate direct din depozite,
dintre mii de modele. Astfel se explică faptul
că magazinele online au mereu în stoc toate
mărimile și culorile disponibile, dar și foarte
multe articole la vânzare.
Online găsesc întotdeauna oferte
speciale, precum vouchere cadou atunci
când mă abonez la newsletter, ori
discounturi semnificative în perioadă
sărbătorilor. Mai mult, cu reducerile de până
la 60% din perioada aceasta, reușesc să mai
îmi fac și mie câte un cadou!
Periodic se fac lichidări de stoc –
depozitele magazinelor online trebuie
aprovizionate cu modele noi. Lichidările de
stoc vin cu reduceri importante de preț, iar
noi, în calitate de cumpărători, profităm la
maximum. Urmărind permanent paginile
preferate, avem șansa să găsim la un
moment dat cele mai bune prețuri, reduceri
masive pe care nu le-am găsi atât de ușor
într-un magazin clasic.
Un alt motiv pentru care îmi place să
fac cumpărături pe internet îl reprezintă
voucherele aniversare pe care unele
magazine le oferă cu ocazia zilei de naștere
sau de nume a clienților săi. Acestea nu uită
nici de sărbătorile importante de peste an,
sau de zilele de 14 februarie, 8 martie, 1

iunie sau 1 decembrie. Înaintea acestor zile
pe care le serbăm în mod deosebit,
magazinele online ne pregătesc oferte
speciale.
Produsele oferite spre vânzare sunt
foarte ordonate pe internet: nu găsim
articole de damă între cele de bărbați și nici
pe cele de adulți între cele de copii. Totul este
ordonat frumos, pe categorii. Dacă ne
hotărâm să facem cumpărături, trebuie să ne
cunoaștem drepturile pe care le avem în
calitate
de
consumator.
Legislația
românească și cea europeană protejează
consumatorii, astfel încât aceștia să poată
cumpăra produse sau servicii în condiții de
siguranță.
Mie îmi place să cumpăr de pe site-ul
Fashion Days, retailer care are peste 500 de
angajați și își desfășoară activitatea în trei
țări: România, Ungaria și Bulgaria. Vânzările
sunt permanent în creștere, cifra de afaceri
fiind în 2016 de 136 milioane de lei, cu 29%
mai mare faţă de anul precedent.
Femeile sunt cei mai activi cumpărători de
haine, încălţăminte şi accesorii. Din cei 4
milioane de membri ai retailerului din toate
cele trei ţări, 65% sunt femei. Interesant este
că în ultimul an, publicul masculin a crescut
cu zece procente. În România, majoritatea
clienţilor provin din oraşele mari ale ţării:
Bucureşti, Constanţa, Timişoara, Cluj, Iaşi şi
Braşov. Segmentul de consumatori este
eterogen, pasionat de stil, cu o viaţă activă,
program încărcat, care accesează multiple
surse de informaţie şi shopping.
Clienţii caută o experienţă de
shopping, branduri populare şi produse de
calitate. În topul brandurilor cu cele mai
mari vânzări se regăsesc United Colors of
Benetton, Guess, Le coq Sportif, Pepe Jeans,
Desigual, Diesel, Zee Lane, Calvin Klein, Nike,
Esprit, Love Moschino, Next, Mango. În ceea
ce priveşte modalitatea de comandă,
smartphone-ul este prima opţiune în
11
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fashion, comenzile pe mobil atingând o
creştere de peste 50% în prezent. De
asemenea, clienţii retailerului au investit
mai mult în fashion, astfel că în ultimul an şi
jumătate valoarea coşului de cumpărături a
înregistrat o creştere semnificativă: coşul
mediu de cumpărături a ajuns la 340 lei, în
creştere cu 10% faţă de anul precedent.
Prefer să cumpăr de pe acest site
pentru că este securizat, dar și datorită
avantajelor pe care le am, ușurinței de
utilizare și mai ales modului în care acesta
respectă drepturile consumatorului. Pentru
că trebuie să recunosc, accesând-ul am aflat
că atunci când cumpăr online, am mai multe
avantaje decât atunci când cumpăr dintr-un
magazin classic.
Orice decizie de a cumpăra un
anumit produs începe cu o căutare, apoi,
dacă este cazul, compararea diferitelor
oferte.
Pentru
a-mi
ușura
viața,
reglementările prevăd anumite elemente
obligatorii pe care retailerii care vând
produse sau servicii online trebuie să le
ofere, înainte de a se încheia un contract
online. Aceste elemente mă ajută să iau
decizia cea mai potrivită pentru mine. De
exemplu, pentru o rochie, sunt informată
despre principalele caracteristici ale
produsului, mărime, compoziție fibroasă,
preț, mod de întreținere, despre modalitatea
de livrare și plată, retur și garanții, inclusiv
despre cum mă pot retrage din contract și
informații despre brandul ales.
Îmi place foarte mult că acest site are
un program care îmi recomandă în funcție de
înălțime, greutate și conformație, mărimea
pe care trebuie să o cumpăr de la fiecare
brand.
De asemenea oferă și alte informații
de interes pentru consumatori, respectiv
datele de contact ale firmei și condițiile de
garanție.
În cazul unei nemulțumiri,
doar un click ne direcționează pe site-ul

Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorului, acolo unde putem depune o
sesizare în cazul în care nu am rezolvat o
nemulțumire pe cale amiabilă cu firma. Un
alt link mă direcționează către un site care
ajută atât consumatorii, cât și comercianții
din UE să-și rezolve litigiile fără să apeleze la
instanță (Soluționare Litigii Online).

Deși este comod și eficient, cel mai
mare dezavantaj al comerțului online este
neîncrederea. Sistemele de securitate sunt
din ce în ce mai complexe, dar, cu toate
acestea, pe internet putem găsi fel și fel de
persoane care nu au cele mai bune intenții, ci
abia așteaptă să le accesezi site-ul pentru a
putea să extragă de la tine informații
personale pentru a putea profita de ele. De
aceea trebuie să avem în vedere că niciun
magazin online nu va cere niciodată codul
Pin al cardului, site-urile reale fiind de obicei
securizate.
Achizițiile online reprezintă o
posibilitate, aceea de a alege mai bine, de a
trăi mai ușor. Dacă ne cunoaștem drepturile,
putem face cumpărăturile în siguranță!
MEAUCĂ ELENI DENISA, clasa a XI-a G
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Comerțul electronic
Pentru cei mai mulţi, termenul
“comerţ electronic” reprezintă efectuarea
cumpărăturilor online, în World Wide Web.
Totuşi, comerţul electronic (Electronic
Commerce sau E-Commerce) este mai mult
decât procesul de cumpărare/vânzare de
12
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produse şi servicii. Acesta poate să cuprindă
multe alte activităţi, cum ar fi: schimburi şi
negocieri efectuate între companii, procese
interne ale companiilor pe care acestea le
desfăşoară ca suport pentru activităţile de
cumpărare/aprovizionare,
vânzare,
angajări, planificare. De asemenea, comerţul
electronic implică transferul de documentede la contracte sau comenzi, până la imagini
sau înregistrări vocale.

Minimal, conţine catalogul de produse sau
servicii cu descrieri tehnice şi comerciale
pentru fiecare poziţie din catalog. Aceste
descrieri sunt gestionate în general de un
Sistem de Gestiune al Bazelor de Date
(SGBD). Sistemul de Gestiune al Bazelor de
Date, se va ocupa cu stocarea şi manipularea
datelor şi cu oferirea posibilităţilor de acces
la date. Varianta medie conţine facilităţi
pentru preluarea comenzilor (prin e-mail
sau forme interactive pe care le vor completa
clienţii), iar varianta extinsă cuprinde şi
posibilitatea efectuării on-line a plăţii (prin
cărţi de credit sau alte variante electronice).

aprovizionarea
electronică
(eProcurement):
pentru
procurarea
bunurilor şi serviciilor, marile companii şi
autorităţi publice organizează licitaţii. Prin
publicarea pe Web a specificaţiilor ofertei,
scade atât timpul cât şi costul de transmisie,
mărindu-se şi numărul de firme care iau
parte la licitaţie.
 magazin electronic universal (eMall): ca şi
în lumea reală, magazinul electronic
universal este o colecţie de magazine
electronice, reunite sub o umbrelă comună şi
care, în general, acceptă metode de plată
comune.
 piaţa unui terţ (3rd party marketplace): se
apelează la o interfaţă utilizator pentru
catalogul de produse al companiei, interfaţă
ce aparţine unui terţ (în general, furnizor de
servicii Internet sau o bancă).
 comunităţi virtuale (virtual communities):
valoarea cea mai importantă a unei
comunităţi virtuale este dată de către
membrii săi (clienţi sau parteneri), care
adaugă informaţii proprii peste un mediu de
bază furnizat de companie. Fiecare membru
poate oferi spre vânzare produse sau servicii
sau poate adresa cereri de cumpărare a unor
produse sau servicii.
3. Dispozitive Folosite Într-un Sistem
Electronic de Plăți

1. Categorii de comerț electronic
Există cinci categorii generale de
comerţ electronic:
 business-to-consumer - companiile vând
produse
şi
servicii
consumatorilor
individuali;
 business-to-business - companiile vând
produse şi servicii altor companii;  procese
de business - companiile menţin şi folosesc
informaţii pentru a identifica şi evalua
clienţii, furnizorii şi angajaţii; în acelaşi timp,
partajează aceste informaţii, în mod atent
controlat, cu clienţii, furnizorii, angajaţii şi
partenerii de afaceri;
 consumer-to-consumer - participanţii de
pe o piaţă online pot să îşi vândă/cumpere
reciproc bunuri;
 business-to-government - companiile pot
vinde bunuri şi servicii agenţiilor
guvernamentale.
2. Modele de Comerț Electronic
Analizând
aplicaţiile
curente
dezvoltate
pe
Internet,
identificăm
următoarele modele de afaceri în comerţul
electronic:
 magazin electronic (e-shop): un magazin
electronic
se
implementează
prin
intermediul unui site Web; acesta este
gestionat de o companie, pentru marketingul
şi vânzările propriilor produse şi servicii.
13
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Legile managementului …lui
Murphy

Există mai multe tipuri principale de
dispozitive folosite:
 portofelul electronic: este folosit de către
cumpărător pentru a stoca banii electronici.
 portofel electronic cu observator: structura
formată din două calculatoare: calculatorul
clientului, prin care acesta comunică cu
punctul de acces al SEP, şi un calculator al
băncii, încorporat în cel al clientului, care
previne dubla cheltuire a banilor electronici.
 punctul de vânzare (POS): este folosit de
către vânzător pentru a stoca banii
electronici temporar. Din punct de vedere
tehnic, are interfeţe atât serială, prin
infraroşu sau wireless (local sau prin
GSM/GPRS sau CDMA) cât şi un cititor de
smartcard/card magnetic.
 distribuitorul de bani electronici:
dispozitivul prin care se încarcă bani
electronici în portofelul electronic al
cumpărătorilor.

1. Prima lege a managemetului este
că există;
2. Cei ce au,
primesc. Cei ce pot,
fac. Cei ce nu pot, îi
învață pe alții. Cei
ce nu-i pot învăța
pe alții, administrează;
3. Orice este posibil dacă nu știi
despre ce vorbești;
4. Orice problemă tehnică poate fi
rezolvată dacă sunt destui bani și, respectiv,
destul timp. Din păcate, nici una dintre cele
două cerințe nu poate fi îndeplinită;
5. Tehnologia este dominată de
două tipuri de oameni: a) cei care înțeleg
ceea ce conduc și b) cei care conduc ceea ce
nu înțeleg;
6. Dacă există o cale de întârziere a
unei decizii importante, un bun manager o
va găsi;
7. Dacă dai dispoziții, să fie verbale.
Cele scrise pot fi folosite mai târziu
împotriva ta;
8. Oricât
de
mult
muncești,
niciodată nu faci destul. Ceea ce nu faci este
întotdeauna mai important decât ceea ce
faci;
9. Dacă nu-i poți învinge pe
birocrați, atunci crează confuzie;
10. Chestiunile banale pot fi
rezolvate destul de repede; chestiunile
importante nu sunt rezolvate niciodată.

Bibliografie:
1. http://www.aut.upt.ro/staff/diercan/d
ata/PIPPS/curs-06.pdf
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Comer%
C8%9B_electronic
LUCIU DENISA,
DODAN PAULA, clasa a XI-a H
Profesor coordonator: STAN VIORICA

Profesor PINTRIJĂL MARIANA
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Roșia – miracolul verii
Roșiile reprezintă o sursă de
antioxidanți valoroși, de fibre, de vitamine şi
de minerale. Au un conţinut mic de grăsimi
şi aduc organismului foarte puține calorii
(18 calorii la 100 g). Toate aceste calități le
fac ideale pentru consumul frecvent, dacă
sunt de calitate. Roșia ocupă locul doi, după
cartof, între legumele utilizate în bucătărie.
Popularitatea sa culinară este de înțeles dacă
ne gândim la numeroasele sale calități
nutriționale, dar mai ales la combinarea
perfectă într-o gamă variată de feluri de
mâncare. Astfel, datorită gustului dulceacrișor, roșiile pot fi combinate aproape cu
orice; pot fi preparate aproape în orice mod:
supe, ciorbe, salate, ghiveciuri, la grill,
pentru că nu-și pierd calitățile nutriționale.
Ce conțin roșiile?
Roșiile conțin o mulțime de vitamine,
cele mai importante fiind vitamina A (foarte
importantă pentru ochi), complexul de
vitamine B (B1, B2, B5, B6 – care printre
altele protejează sistemul nervos, sistemul
osos și metabolismul), vitamina C (care
contribuie la o bună funcționare a sistemului
nervos și a sistemului cardiovascular),
vitamina E (responsabilă de menținerea
tinereții).
Roșiile mai conțin și cantități
semnificative de potasiu, fosfor, fier, calciu,
magneziu și seleniu, precum și acizi organici,
aceștia din urmă având un rol important
pentru sistemul digestiv. Ca urmare a
fitonutrienţilor benefici cum ar fi
licopenul sau betacarotenul, roșiile joacă
un rol important în prevenirea bolilor
cronice şi oferă şi alte beneficii pentru
sănătate. "Licopenul găsit în roşii este
foarte eficient, fiind un puternic sprijin în
tratamentul cancerului de prostată."

Cercetările recente arată că licopenul
din coaja de roşie poate fi un remediu
natural care îmbunătăţeşte circulaţia
sângelui şi menţine elasticitatea arterelor,
care au de suferit odată cu vârsta, devenind
mai rigide.
Roşiile galbene conțin în locul
licopenului din roșiile roşii un alt carotenoid
valoros şi anume beta-carotenul, a cărui
forţă antioxidantă este de 5 ori inferioară
colorantului roșu.

Roşiile negre conțin antocianine,
antioxidanţi care se găsesc și în afine. Mai
mult, tomatele sunt o foarte bună sursă de
fibre, care au un rol demonstrat de reducere
a nivelului de colesterol, pastrează glicemia
la un nivel optim și ajută la prevenirea
15

Tendințe în gastronomie
cancerului de colon. O cană de roșii
proaspete va oferi 57,3% din doza zilnică de
vitamina C, 22,4% din doza zilnică pentru
vitamina A și 7,9% din doza zilnică pentru
fibră.
De la roșii putem utiliza toate părțile
componente: pielița, semințele, pulpa și
sucul de roșii. De asemenea se pot utilize
proaspete, murate sau deshidratate.
Coaja de roşie poate reduce riscul de
accident vascular cerebral (AVC).
În studiile
medicale de
specialitate,
licopenul a
demonstrat şi
alte calităţi,
precum capacitatea de a desfunda arterele
blocate ale inimii.
Sucul organic de roșii conține mai
mulți fenoli decât sucul de roșii care conține
roșii provenind din recoltele tradiționale
Polifenolii sunt o grupare de
componente naturale cu inportante
proprietăți nutrititive, care au abilitatea de a
proteja
corpul
împotriva
bolilor
cardiovasculare și degenerative și împotriva
anumitor forme de cancer. Aceste substanțe
pot să neutralizeze radicalii liberi și sunt
capabile să regleze activitatea enzimelor,
producând în această manieră nenumărate
efecte benefice asupra sănătății.
Sucul de roșii este capabil să țină
osteoporoza departe. Datorită conținutului
său bogat în
licopeni,
contribuie
la
menținerea
sănătății
oaselor, dar
și la prevenirea anumitor forme de cancere,
cum ar fi cel de prostată, de sân, de pancreas,
cervical, de piele, de ovare sau de stomac sau

la prevenirea bolilor
cardiovasculare.
Oamenii de știință
canadieni spun că nu
e nevoie de mai mult
de 2 pahare de
suc de roșii pe zi
pentru a obține
toate
aceste
efecte minunate.
Semințele de
roșii au fost denumite de cercetătorii
britanici noua aspirină
naturală. Acestea conțin
un gel natural care ajută la
menținerea
circulației
sângelui la un nivel optim,
prevenind astfel formarea
cheagurilor de sânge. Acest gel este incolor și
fără gust, de aceea poate fi adăugat fără
problem la diverse produse alimentare, fără
a schimba caracteristicile acestora.

Beneficii pentru sănătate:
 reduc hipertensiunea arterial;
 scad colesterolul;
 reduc riscul apariției bolilor de
inimă;
 repară răul cauzat de fumat, conțin
acid clorogenic și acid coumaric, protejând
astfel organismul împotriva substanțelor
carcinogene rezultate din consumul de
tutun;
 protejează organismul împotriva
bolilor la ficat;
 protejează împotriva infecțiilor, fiind
un antiseptic natural;
 purifică sângele;
16
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 ajută la eliminarea toxinelor din
corp;
 conțin vitamin A care ajută la
îmbunătățirea vederii.
Această legumă atât de cunoscută
trebuie pusă în valoare atât în gastronomia
tradițională cât și în cea modernă în
beneficiul sănătății.

moleculară este complet nesănătoasă, însă
toate ingredientele special folosite pentru
crearea produselor sunt complet naturale și
necesare corpului nostru.
Tocmai de aceea putem consuma
liniștiți aceste produse, fiind mult mai
sănătoase decât cele tradiționale, pentru că
se fierb la temperaturi scăzute și alimentele
nu își pierd beneficiile, nu exista produse
prăjite sau nesănătoase.
Se poate spune că bucătăria
moleculară este un spectacol în farfurie
deoarece cine ar fi crezut că vom putea
mânca caviar, realizat din cafea sau morcovi
sau că poți mânca ravioli cu înveliș
transparent.
Gastronomia
moleculară
–
mâncarea viitorului
Gastronomia moleculară este o
subcategorie a științei alimentelor care
caută
să
investigheze
tranformările
fizice
si
chimice ale
preparatelor
din bucătărie.
Această știință, cea a gastronomiei
moleculare, prezintă 3 componente-sociale,
tehnice si artistice. Bucătăria moleculară
reprezintă un stil modern de a găti, profitând
de multe inovatii tehnice.
Experimentele
gastronomiei
moleculare au dus la apariția rețetelor
inovatoare, precum gelatine calde, caviar
faux, ravioli sferice, înghețata de crab, spirala
de ulei de măsline. “Substanțele chimice”
folosite în gastronomia moleculară sunt
toate de origine biologică. Chiar daca a fost
prelucrată, originea materiei prime este de
obicei de origine marină, vegetală, animală
sau microbiană. Aditivii folositi în
gastronomia moleculară au fost aprobați de

CANSCHI CĂTĂLINA, clasa a XII-a A,
Profesor coordonator: PINTRIJĂL MARIANA

Bucătăria moleculară
Totul a început undeva în anii 80
când, Hervé This, un chimist francez, a
început să studieze procesul de fabricație,
din punct de vedere chimic, al alimentelor.
Prima lui întrebare la care a căutat un
răspuns a fost: De ce se taie maioneza? și a
încercat să înțeleagă care este procesul
chimic ce duce la acest nefericit eveniment
pentru orice gospodină. Apoi, au urmat alte
câteva sute de studii care au făcut să apară
un nou tip de bucătărie:
Bucătăria
Moleculară.
În anul 1992, aceasta a devenit
numele unui set de ateliere de lucru (numit
initial “Stiință si gastronomie”), care s-au
desfășurat in Erice, Italia, unde s-au reunit
oameni de știință si bucătari profesioniști,
care au discutat despre gătitul preparatelor
tradiționale. Deasemenea, a devenit si
numele disciplinei științifice, co-creată de
Kurti si bazată pe explorarea științei din
spatele metodelor tradiționale de gătit.
Bucătăria moleculară a fost la
început o mare descoperire științifică, iar
acum
s-a
transformat
întro bucătărie frecventată de persoanele
excentrice care își doresc să experimenteze
sau să își impresioneze invițatii. Datorită
procesului de fabricație, complet diferit de
cel tradițional, am putea crede că bucătăria
17
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standardele UE si sunt utilizati în cantități
foarte mici.
Cele mai multe dintre reţetele ce se
regăsesc în bucătăria moleculară trebuie
respectate cu stricteţe. Paşii trebuiesc să fie
urmaţi într-o anumită ordine, în caz contrar,
preparatul nu ar ieşi aşa cum ar trebui.
Tehnici, ustensile şi ingrediente
folosite în bucătăria moleculară:
• Dioxid de carbon, pentru a adauga
bule şi a face spumă
• Azot lichid, pentru congelare
rapidă şi pentru spargere
• Transglutaminaza
• Sferificare
• Lecitină, un emulgator
• Maltodextrina, poate transforma
un lichid bogat în grăsimi într-o pulbere
• Seringă, pentru injectarea de
umpluturi
• Hidrocoloizi, precum amidonul,
gelatină, pectină şi gumele naturale –
utilizaţi ca agenţi de îngroşare, agenţi de
gelifiere, emulgatori şi stabilizatori
• Hârtie comestibilă realizată din
soia şi amidon de cartofi
Bucătăria obişnuită este combinată
cu fizică şi chimie deoarece orice preparat
din bucătăria obişnuită poate să fie
transformat în ceva inedit, căpătând o cu
totul altă formă, textura sau temperatura.
Exemple - Îngheţata poate să fie
prezentată sub formă de pudră şi fierbinte,
cartofii sub formă de spumă, carnea sub
formă de jeleu sau diverse deserturi în stare
efervescenţă. caviar cu gust de mentă, caviar
cu gust de zmeură pe pat de tagliatelle cu
gust de afine, caviar cu gust de cafea şi
spumă culinară de lapte sau caviar cu gust de
ou, sparanghel şi şuncă.
Şi în România a luat având
bucătăria moleculară, existând în prezent tot
soiul de cursuri, concursuri şi demonstraţii
de profil. De asemenea, restaurante care au

bucătărie moleculară se găsesc deja în
Bucureşti: The Artist (Stradă Nicolae Tonitza
13, sector 3, Bucureşti, http://theartist.ro),
Avalon din Howard Johnson Grand Plaza şi
resutaurantul din Radisson SAS Bucureşti, al
cărui Chef este Bernd Kirsch.
La nivel mondial, cele mai renumite
restaurante de Gastronomie moleculară
sunt: Pierre Gagnaire (Paris, Londra, Tokyo),
şi Ferran Adria (cunoscut la nivel
internaţional pentru restaurantul său "El
Bulli", în Roses, Spania), Heston Blumenthal
de la The Făt Duck (Berkshire Anglia), Ariel
gastronomic Bramuglia la Antică (La Plata
Argentina), Damian Delorenzi în Rostower
hotel (Rosario Argentina), Homaro Cântu la
moto (Chicago), Wylie Dufresne (la WD-50 New York), Grant Achatz (în Alinea Chicago), Jose Andres Minibar (în Atlantic
Cafe,- Washington DC), Kevin Sousa (în Grille
Bigelow
Pittsburgh), şi
Richard Blais la
Barton
G.(Miami),etc.
SÎRGHIE ANDREEA, clasa a XI-a B
Profesor coordonator: VÎRLAN DANIELA

Pericolele din alimente
Invadȃnd piaţa alimentară, alimentele
toxice au devenit „firești", astfel încât nimeni nu
mai observă pericolul pe care îl reprezintă în
mod real consumul acestora. Mulţi oameni nu
ar putea renunţa la
zahărul alb, la
margarină sau la
alimente
cu
amelioratori
de
aromă şi coloranţi
sintetici. Deghizată
în ambalaje şi
18
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reclame ademenitoare, în culori pastelate şi cu
mirosuri
cȃt mai apetisante, alimentaţia
chimizată a pătruns în vieţile fiecăruia, mai ales
că efectele nocive nu apar după o lună sau după
un an, ci după perioade îndelungate.
Cercetătorii
afirmă
că
aditivii
alimentari sunt substanţe chimice de sinteză şi,
deoarece nu se găsesc în mod natural, ele nu ar
trebui să facă parte din alimentaţia oamenilor.
Impactul E-urilor asupra organismului uman
este devastator, deoarece ele nu sunt
recunoscute şi acceptate de către acesta,
provocȃnd un bombardament asupra organelor
interne, afectând sistemul imunitar şi generȃnd
tumori.
Aromele sintetice le imită pe cele
naturale şi au fost denumite „identic naturale",
când, de fapt, au rămas aceleaşi: amestecuri de
produse ale unor combinate chimice care
conţin cȃte ceva organic în ele. Dacă studiem
lista cu ce conţine fiecare produs pe care îl
consumăm, ne putem da seama la ce tortură ne
supunem organismul, zi de zi. Vom prezenta
doar doi dintre cei mai folosiți aditivi, pentru a
putea descifra pe scurt, pericolele ce se ascund
în hrana noastră zilnică.
Glutamatul monosodic (E621)
este un potențiator de aromă ce a fost
scos în unele țări din categoria aditivilor
alimentari din cauza multitudinii de efecte
adverse:
- produce presiune craniană, dureri de
piept, cefalee, greață, dureri musculare la
persoanele mai sensibile;
- mărește riscul de obezitate din cauza
creșterii apetitului, stimulării activității
pancreasului, creșterea cantității de insulină din
sânge și conversia glucozei în grăsimi;
- crește riscul de diabet de tip 2;
- produce leziuni ale retinei și cataractă;
- acțiune neurotoxică datorită efectului
de supraexcitare a receptorilor de glutamat din
sistemul nervos, conducând la convulsii
epileptice, boală Alzheimer, Parkinson;

- conduce la apariția ADHD;
- poate traversa placenta, mărind riscul
de autism la copiii născuți din mame ce au
consumat în sarcină cantități mari de glutamat;
- contribuie la instalarea SLA (Scleroza
amiotropică laterală).
Aspartamul (E951) este un îndulcitor
de 200 ori mai puternic decât zahărul.
Aspartamul este format din doi aminoacizi,
fenilalanina şi acidul aspartic şi un alcool,
metanolul. Toate problemele de sănătate cu
privire la acest îndulcitor sunt ca urmare a
acţiunii pe care aceste ingrediente o pot exercita
în organism. Fenilalanina este un aminoacid
care se găseste în mod natural în creier.

În cantități mari, fenilalanina este
toxică și poate cauza atacuri de inimă. De
asemenea, cantitățile mari de fenilalanină pot
duce la depresie și chiar la schizofrenie. Acidul
aspartic este un alt aminoacid care se găseste în
diverse alimente. În cantități mari, acidul
aspartic distruge neuronii.
De asemenea, consumul pe termen
lung și în cantitați mari de băuturi și produse cu
aspartam poate duce la scleroza multiplă,
pierderi de memorie, probleme hormonale,
pierderea auzului, epilepsie, demență,
Parkinson și chiar Alzheimer. Riscul apariției
acestor boli este mai mare în rândul bebelușilor,
copiilor, femeilor însărcinate și al persoanelor în
vârstă.
Metanolul este un alcool care se
regăsește în anumite plante precum bumbacul
sau sfecla de zahăr. Consumul de metanol poate
19
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duce la intoxicații grave, chiar și în cantități mici.
În organism, metanolul se descompune în
toxine periculoase. Printre simptomele
intoxicației cu metanol se număra durerile de
cap, greața, amețeala, frisoane sau problemele
gastrointestinale.
Aspartamul poate fi găsit în bomboane
mentolate, cereale, gumă de mestecat fără
zahăr, ciocolată caldă sau cacao instant, băuturi
pe bază de cafea, dulciuri congelate, dulciuri pe
bază de gelatină, băuturi carbogazoase, laxative,
multivitamine, băuturi pe bază de lapte,
medicamente, ceaiuri, cafea, ceai instant sau
iaurturi. Printre efectele
adverse ale
consumului de aspartam se numără pierderi
scurte de memorie, dureri de cap, amețeală,
insomnie, depresie, nervozitate, greață,
oboseală sau palpitații. Consumul de aspartam
duce și la orbire, dureri oculare, lăcrimare
excesivă a unuia sau a ambilor ochi, intoleranță
la zgomot, migrene severe, tremurături, fobii,
anxietate, tensiune arterială, diaree, dureri
abdominale, alergii, astm, pierdere bruscă în
greutate, îngrășare excesivă, retenție de lichide
sau balonare. Pe lângă aceste simptome,
aspartamul poate provoca și efecte secundare
extrem de grave. Printre acestea se numără
retardul mintal în rândul bebelușilor
și dependența de dulciuri, comportament
agresiv.
Chiar
dacă
majoritatea aditivilor
au fost testați pe
animale, efectele lor
asupra omului sunt
diferite și poate mai
mari, omul consumând
mai multe tipuri de aditivi din produse
alimentare diferite în același timp. Cei mai
sensibili sunt copiii și bătrânii al căror sistem
imunitar e mai puțin dezvoltat și în corpul
cărora toxinele se metabolizează și se elimină
mai greu. Expunerea cotidiană la aditivi
constituie principalul factor de risc.

În ultima perioadă, problema
aditivilor alimentari constituie un subiect
constant în mass-media, determinând o
conștientizare a fenomenului în rândul
populației. Restricții
severe în aditivi sunt
impuse produselor
destinate sugarilor,
copiilor mici și celor
dietetice.
Alimentele
ce conțin o cantitate mare de aditivi alimentari
sunt: înghețatele și frișca instant, sosurile
pentru salate, margarinele, preparatele din
carne (mezelurile), guma de mestecat, băuturile
răcoritoare, ketchup, pastă de muștar, alimente
de post (pate vegetal), brânză topită, supe
instant, creme instant.
Într-o societate aflată în continuă
mișcare, alimentele constituie combustibilul ce
dă energia necesară oricărui proces. Pentru a
funcționa corect un timp cât mai îndelungat
acest combustibil trebuie să fie de calitate, dar
și în cantitate optimă. Calitatea alimentelor ar
trebui sa fie principalul criteriu în alegerea
acestora. Pentru a alege alimente de calitate
avem nevoie de informații corecte și de
educație.
Într-o lume plină de reclame ispititoare
și insistente ar trebui să ne facem timp pentru o
analiză a stilului de viață și de alimentație
pentru a putea discerne între ,,ceva bun” și ,,ceva
sănătos” și, poate, bine informați fiind, le vom
putea îmbina pe amândouă.
COTIUGĂ BIANCA, FILOTE PAULA,
clasa a X-a F
Profesor coordonator: VIERU MIHAELA
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tipuri de oţet, aciditatea brută a acidului
acetic este temperată de alte arome.
De exemplu, în oţetul de vin roşu, se
simte şi gustul taninilor dat de cel al acidului
tartric, acidul care se găseşte în vin. În oţetul
de cidru se simte aroma merelor dată de
acidul malic. În funcţie de fiecare tip de oţet
în parte poţi adauga diverse note
mâncărurilor tale.

Chimia din spatele oțetului,
ingredientul cu o mie de fețe
Îl foloseşti cel mai des în salate, dar
posibilităţile lui sunt mult mai mari. Oţetul
(balsamic sau nu) este unul dintre
ingredientele versatile care poate schimba
radical mâncărurile dacă ştii când şi cum să
îl foloseşti. Bucătăria este o ştiinţă mai mult
decât ţi-ai putea închipui.
Există zeci de sortimente de oţet: de
la cele din vin obişnuit din struguri, până la
cele din vin de orez. Se naşte odată cu
bacteriile numite Acetobacter care se
hrănesc cu alcool şi fermentează, rezultând
un lichid acru pe care francezii l-au numit
iniţial “vin aigre” – vin acru. Gustul acru şi
aciditatea otetului sunt esenţiale în reţetele
de salate, marinade sau sosuri, dar oţetul are
şi abilitatea unică de a schimba culoarea şi
textura unor mâncăruri.

Cum schimbă oţetul culoarea fructelor şi
legumelor?
Oţetul
poate
distruge
sau
accentua coloritul mâncărurilor pe care le
pregătesti. Dacă îl folosești pe legume verzi,
cum este broccoli, atunci vei observa că
acestea se decolorează şi vor avea o nuanţă
palidă de verde, odată intrate în contact cu
oţetul. Asta se întâmplă pentru că ionii de
hidrogen din oţet înlocuiesc magneziul din
clorofilă. În locul oțetului poţi folosi zeamă
de lămâie cu o concentraţie mai mică de acid
pentru a preveni decolorarea.
În schimb, pentru legumele şi
fructele roşii oţetul are un efect de
strălucire, îmbogăţind nuanţele. De aceea,
dacă vrei să găteşti varză roşie poţi să adaugi
şi un strop de oţet pentru a păstra culoarea
ei vibrantă.
La fel, în blaturile de prăjituri poţi
adaugă un strop de oţet dacă vrei să păstrezi
cireşele, murele sau zmeură în culori vii. Şi
tot de oţet te poţi folosi ca să previi oxidarea
merelor sau cartofilor proaspăt curăţaţi.

Ştiinţa din spatele oțetului.
De ce e oţetul acru?
Acizii sunt substanţe care dizolvate în apă
eliberează ioni de hidrogen încărcaţi pozitiv.
Aceşti ioni au un efect major asupra
celorlalte molecule din mâncăruri. Pot, de
asemenea, să aibă efect şi asupra celulelor
din organismul uman, dar din fericire,
papilele gustative cu care suntem dotaţi ne
ajută să reglăm cantitatea de acizi pe care o
mâncăm asociind gustul lor cu unul acru sau
amar. O cantitatea mică de acizi conferă unui
fel de mâncare un gust proaspăt, puternic, în
timp ce prea mult acid îi da un gust neplăcut
şi înţepător.
Acidul din oţet este acid acetic şi se
găseşte în proporţie de 4-7% în oţeturile
obişnuite, folosite în bucătărie. Un oţet
distilat are 5% acid acetic şi 95% apă. În alte

Oţetul poate schimba textura
mâncărurilor
Ionii de hidrogen din oţet
interacţionează cu proteinele şi amidonul,
alterându-le structura lor moleculară şi
schimbându-le textura, consistența.
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Efectul asupra proteinelor.

trebuie
bătute
spumă
menţionează
adăugarea unei linguriţe de oţet în timp ce
mixezi. Acest lucru va ajuta să ai o spumă
tare de albuş, care să facă blatul sau sufleul
mai pufos. Explicaţia stă tot în efectul pe care
oţetul îl are asupra proteinelor. Adăugând un
sfert de linguriţă de oţet pentru fiecare albuş
de ou vei încetini formarea punţilor de sulf,
cele mai puternice legături implicate în
coagularea
proteinelor,
astfel
încât
albuşurile să formeze o spumă aerată.

Atunci când marinezi carnea în
amestecuri pe bază de oţet (sau alte
ingrediente acide) carnea se frăgezeşte,
adică se înmoaie. Este urmare a efectului pe
care oţetul îl are asupra proteinelor, de
distrugere a legăturilor pe care acestea le
formează între ele. În unele cazuri cu cât ţii
mai mult carnea la marinat, cu atât mai bine.
Proteinele coagulează şi se regrupează întro structura mult mai fermă. Este principiul
după care se ghidează reţeta unuia dintre
felurile de mâncare populare în America de
Sud – ceviche. În acesta, peştele crud este
gătit fără foc, doar în ingrediente acide până
când carnea de pește devine fermă şi opacă.
Pe de altă parte, aciditatea oțetului
poate să afecteze cărnurile dacă sunt ţinute
prea mult la marinat, transfromandu-le în
momentul preparării termice într-o masă
moale, asemănătoare cu piureul. Acelaşi
efect de coagulare a proteinelor de către acid
este şi explicaţia pentru adăugarea de oţet
sau zeamă de lămâie în lapte pentru a
prepara iaurt sau lapte bătut, şi în apa în care
vrei să pregăteşti ouă ochiuri ( fără să le
prăjeşti în tigaie).

TODERAU ELENA, clasa a XI a B
Profesor coordonator: VÎRLAN DANIELA

Un deliciu vegetarian egiptean Kushari

Kushari este o rețetă vegetariană
egipteană, delicioasă, compusă din linte
verde, paste și orez, care după ce au fost
gătite toate, se vor amesteca și se vor servi
cu un sos de roșii picant, finisat cu o
garnitură de ceapă crocantă și caramelizată,
și va fi mai delicioasă dacă mai adăugăm și o
salată de crudități de sezon. Și acum să
trecem la prepararea mâncăricii noastre.
Pastele și lintea se fierb, desigur
separat. În apa cu linte, se pune puțină sare
și piper, iar la paste vom adăuga puțină sare
și puțin ulei, pentru a evita lipirea între ele.
După ce s-au gătit, vom scurge apa toată și le
vom amesteca împreună. De reținut, dacă
veți găti în sezonul rece, e bine să le fierbeți

Efectul asupra amidonului.
Atunci când vrei să faci o salată cu
paste nu îţi doreşti ca acestea să fie lipicioase
(ca efect al amidonului eliberat în momentul
fierberii). Poţi adauga o lingură de oţet în apa
în care fierb şi vei scăpa de probelemă.
Acidul adăugat în apă reduce eliberarea de
amidon.
În sosurile prea groase, îngroşate cu
făină sau amidon alimentar poţi adăuga în
loc de apă sau alt lichid o lingură de oţet
pentru a le subţia.
Pentru blaturi mai pufoase.
Foarte multe reţete în care albuşurile de ou
22

Tendințe în gastronomie
după ce ați preparat sosul, că să nu se
răcească. Puteți folosi orice tip de paste
doriți, chiar și mai multe tipuri împreună.
Puteți folosi fundițe și spirale. Orezul se pune
la înmuiat timp de 15-20 de minute înainte
de a-l găti. Am folosit un orez aproape de cel
bob cu bob, la această mâncare nu se
folosește nici orez basmatic, nici cel
american, cel mai delicios va ieși cu acest tip
de orez.
După ce s-a înmuiat, îl punem la
scurs într-o sită, apoi îl călim în puțin ulei de
măsline, adăugând sare după gust și apă
caldă. Cantitatea de apă care o necesită
orezul este aceeași cantitate de orez care a
fost înmuiat. Cât orez avem după ce s-a scurs
apa, atât lichid adăugăm. Lăsăm să dea
câteva clocote, apoi dăm la foc foarte mic
până se gătește (timpul de gătire este
aproximativ 20 minute). Când orezul este
bine gătit, boabele nu trebuie să se lipească
între ele. Lintea, pastele și orezul sunt gata și
ne ocupăm acum de sos. Pentru ca sosul să
fie picant și aromat, pentru cei ce doresc, se
va adăuga în sucul de roșii un ardei iute sau
chiar doi și câteva frunze de busuioc, asta în
functie de gustul fiecăruia.
Și acum să trecem la prepararea sosului:
Usturoiul îl vom tăia rondele, ceapa o
tocăm mărunt, apoi le vom căli în unt, până
vor avea o culoare ruginie, vom adăuga făina
și stingem cu oțet, învârtim bine pentru a nu
se face cocoloașe, după care vom adăuga
sucul de roșii amestecat cu pasta de roșii și
celelalte ingrediente.
Sosul nu trebuie să fie nici prea gros,
dar nici prea subțire, de aceea cantitatea de
apa o vom adăuga în funcție de preferință.
Dacă doriți ca sosul să fie omogen și mai fin,
îl veți da la blender, după care îl puneți din
nou pe foc și-l mai lăsați să dea 2-3 clocote,
apoi opriți focul. După ce am preparat și
sosul, vom amesteca lintea fiartă cu orezul și

pastele și le putem servi alături de sosul
picant.
Este o mâncare foarte gustoasă și
sățioasă. O putem servi în perioada postului,
mai ales că lintea are o mulțime de beneficii.

Lintea conține potasiu, molibden,
triptofan și magneziu, fosfor, zinc și cupru,
vitaminele A, C, E, K, precum și toată gama de
vitamine din grupul B, ea este o sursă
importantă de fier, aducându-ne 60% din
necesarul zilnic, la 100 de grame și sporește
nivelul de energie al organismului, combate
anemia și creste rezistența fizică la efort.
Prin urmare, o puteți consuma cu
încredere..!
Vă doresc mult spor și Poftă bună!
Profesor VIUSENCO OLTEA
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Piața produselor și serviciilor
O strategie a eMAG, care este
prezent şi în Ungaria, Polonia şi Bulgaria,
este
dezvoltarea
prin
intermediul
partenerilor. eMAG Marketplace a ajuns în
2017 la peste 4.000 de magazine
partenere. „Platforma asigură accesul
simplu şi rapid la o variată gamă de
produse pentru peste 500.000 de clienţi
unici, în fiecare zi. Este cel mai rapid,
avantajos şi eficient mod de a vinde online,
în România, dar şi în ţări precum Bulgaria,
Ungaria sau Polonia“, potrivit lui Florin
Filote, director eMAG Marketplace.
Conform datelor GPeC numărul de
magazine online a crescut în 2017, de la
5.000 la 7.000 de magazine online. Astfel,
mai mult de jumătate din magazinele
online de la noi folosesc platforma eMAG,
iar pentru acest an se estimează că
numărul de comercianţi online va ajunge la
14.000. Datele GPeC arată că în ţara
noastră există 25.000 de website-uri pe
domenii.ro care au funcţie de „adaugă în
coş“, aşadar pot fi considerate magazine
online, dar traficul mic înregistrat de
acestea le face nesemnificative în peisajul
e-commerce autohton.
O contribuție importantă la succesul
firmei eMAG o reprezintă oferta de servicii
apreciată în mod deosebit de consumatori.

eMAG, liderul pieței online

eMAG este probabil brandul
românesc cu cea mai frumoasă poveste din
ultimii 10 ani. După un moment tulbure la
începutul crizei, a reușit să revină pe cursul
normal și să aibă o creștere spectaculoasă,
devenind liderul recunoscut al comerțului
online în România.
Astăzi, emag.ro este în top 10 cele
mai vizitate site-uri din România, conform
Alexa.com, alături de Facebook, Yahoo,
Gooogle, YouTube, și primul brand
românesc în același clasament. Mai mult,
magazinul tinde să devină un brand regional,
cu extinderea în Ungaria, Bulgaria și Polonia
(prin preluarea Agito).
Încrederea generată de brandul
eMAG, diversitatea produselor prezentate,
stocurile permanente mari, serviciile de
calitate și întotdeauna prompte sunt cele
mai importante atuuri ale companiei „SC
DANTE INTERNAȚIONAL” SA. Acestora se
adaugă respectul și atenția acordată
clienților, aplecarea spre satisfacerea
nevoilor acestora, personalizarea ofertelor,
seriozitatea și pasiunea cu care fiecare
angajat acționează, dorința de îmbunătățire
continuă, inovație, acțiune, dinamism,
deschidere spre schimbare permanentă,
comunicare cu clienții, lucru în echipă,
dezvoltare personală, colaborare, atenția
acordată activităților zilnice, dar și viziunea
pe termen lung, performanța, interesul
pentru rezultatele obținute, dar și pe carieră,
decizii pe bază de date, adaptarea la
schimbare, stabilirea unor ținte, dorința de a
câștiga, de a optimiza permanent.

a.

Deschiderea coletului la livrare

Clientul poate plăti după ce a deschis
coletul și s-a asigurat că a primit produsul
comandat, în stare perfectă. Serviciul
„Deschiderea coletului la livrare” acoperă
toate produsele comercializate și livrate de
eMAG și este valabil atât pentru persoanele
fizice, cât și pentru persoanele juridice ce au
achiziționat produse de pe www.eMAG.ro.
Cum funcționează serviciul?
În momentul recepționării comenzii,
clienții pot solicita curierului deschiderea
24
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coletului pentru a verifică starea produsului,
fără a verifica tehnic (testa/probă) produsul.
Dacă se constată că produsul comandat nu
este în stare perfectă de livrare și prezintă
semne de lovire, zgârieturi sau alte
probleme de tip estetic, clientul poate refuza
comanda, completând un Proces verbal de
constatare, în prezența curierului în
momentul livrării.
În cazul în care s-a optat pentru plată
ramburs, se poate solicita deschiderea
coletului înainte sau după achitarea
comenzii, dar obligatoriu în prezența
curierului. Dacă s-a achitat comanda online
și în urma deschiderii coletului se
returnează produsul, suma achitată online
va fi restituită în contul din care s-a efectuat
plata, în cel mai scurt timp.
În cazul comenzilor ce conțin mai
multe produse, dacă în urma deschiderii
coletului la livrare clientul constată că că
unul dintre produse nu se află în stare
perfectă și decide refuzarea acestuia,
procedura implică returul întregii comenzi,
implicit a tuturor produselor livrate. În cazul
returului prin intermediul serviciului
“Deschiderea coletului la livrare” taxele de
transport sunt acoperite de către vânzător.
b.

afectează în niciun fel drepturile legale de
retur în 14 zile pentru comerț la distanță.
Condiții generale pentru returul
produselor vândute de eMAG:
Produsele returnate trebuie să fie în
aceeași stare în care au fost primite. Nu se
acceptă produsele asupra cărora au fost
efectuate intervenții neautorizate, cele care
prezintă urme de uzură sau folosire excesivă,
zgârieturi,
ciobituri,
lovituri,
șocuri
mecanice/electrice, produsele cărora le
lipsesc accesorii. Returul se face în ambalajul
original, cu etichetele inițiale intacte,
certificatul de garanție în original (dacă a
fost emis de producător/ distribuitor) și
toate documentele cu care a fost livrat
produsul. Dacă produsele de returnat au fost
însoțite de eventuale cadouri, trebuie
returnate și acestea. Dacă s-au cumpărat mai
multe produse de același fel și vor fi toate
returnate, consumatorul trebuie să se
asigure că doar unul a fost desigilat, celelalte
trebuie să fie retunate sigilate.
c.

Garanția produselor

Pentru toate produsele vândute și
livrate de către eMAG, clientul beneficiază de
certificate de garanție conform legislației în
vigoare și politicilor comerciale ale
producătorilor.
Produse cu certificat de garanție
emis de Depanero
Pentru a facilita accesul la service în
cazul unei eventuale defectări a produsului
în perioada de garanție, eMAG a încheiat
parteneriate cu marii producători, astfel
încât produsul va fi reparat prin Depanero,
partenerul de service.
Pentru o parte dintre produsele
vândute de eMAG, certificatul de garanție
emis de Depanero este trimis în format
electronic pe email, putând fi descărcat din
contul de client, secțiunea Garanțiile mele.

30 de zile drept de retur

Dacă
un
produs
achiziționat
nu
mulțumește
100%
consumatorul,
îl
poate returna în 30 de
zile calendaristice de
la momentul livrării
/ridicării. Formularul de retur trebuie trimis
până cel târziu în a 30-a zi calendaristică de
la data livrării/ridicării, sau trebuie dus
produsul într-un showro-om eMAG.
Serviciul 30 de zile drept de retur nu
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Dacă produsul se defectează în perioadă de
garanție reparația este asigurată prin
serviciul Pick-up&return. După completarea
formularului de reparație produs, curierul
va ridica produsul gratuit, și după ce este
reparat, va fi înapoiat tot prin curier, gratuit.
Produse cu certificat de garanție
emis de producător
Pentru o parte dintre produsele
vândute de eMAG, certificatul de garanție
este emis de producător sau distributor în
format tipărit și este în cutia produsului sau
lipit pe exteriorul cutiei. Acesta trebuie
păstrat pentru a beneficia de garanție. Dacă
produsul se defectează în perioada de
garanție, reparația este asigurată de rețeaua
de service autorizat a producătorului/distribuitorului, în centrele specificate în
certificat. Trebuie doar dus produsul
defectat la cel mai apropiat centru de service
menționat în certificat, care va prelua
întreagă responsabilitate a rezolvării
garanției.
Garantia Plus asigură extinderea
perioadei de acoperire a garanției, cu unul
sau doi ani peste perioada de garanție
standard, oferită de producători. Garanția
Plus se poate achiziționa doar pentru
produsele care au o garanție comercială
cuprinsă între 12 și 36 de luni. Este un
serviciu opțional, contra cost, oferit tuturor
clienților eMAG ce achiziționează un produs
din categoriile desemnate.
d.

Această modalitate de plată este
valabilă pentru posesorii de carduri de la
următoarele bănci: BT, Credit Europe,
Raiffeisen, Garanti, BRD Finance, BCR,
Bancpost, EuroLine, CETE-LEM, Alpha Bank,
ING.
f.

Finanțare în rate, prin eCREDIT.

Doar
cu dovada
venitului și
o copie a buletinului, clienții pot cumpăra
produse din eMAG cu rată fixă și dobândă
competitivă, fără costuri ascunse. Durata
contractului o stabilește clientul, care decide
cât vrea să plătescă și în câte luni.

BOGOS BIANCA DANIELA, clasa a XII-a F
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Achiziții online în siguranță

În fiecare an, la 15 martie este
sărbătorită Ziua Mondială a drepturilor
consumatorilor. Pentru acest an, tema
propusă pentru sărbătorirea acestui
eveniment a fost ,,Realizarea de pieţe
digitale mai echitabile”. Cu acest prilej,
școala noastră a organizat în parteneriat cu
Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Iași, work-shopul “Achiziții
online în siguranță ”.
Astfel, dna comisar superior Stan
Liliana, împreună cu asistent comisar

Suport clienți 24/7

Echipă de operatori eMAG este
pregătită să ofere telefonic suport
consumatorilor 24 de ore din 24 în fiecare zi
a săptămânii, pentru orice nelămurire.
e.
Plata cu cardul în rate, fără
dobândă
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superior, dna Diana Perju ne-a informat cu
privire la drepturile pe care le avem în
calitate de consumatori conform OG
34/2014, care reglementează drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor
încheiate
cu
profesioniștii,
pentru
asigurarea unui nivel înalt de protecție a
consumatorilor și o bună funcționare a
pieței.
Avem dreptul să fim informați
complet, corect și precis și în cazul
achizițiilor
online.
În
acest
sens,
comerciantul este obligat publice pe website o serie de informații:
 Datele de identificare: denumirea,
adresa poștală și electronică, numărul de
telefon, numărul de înregistrare în
registrul societăților comerciale și cel de
înregistrare fiscală;
 Caracteristicile esențiale ale produsului;
 Prețul cu toate taxele incluse: prețul
produsului sau serviciului, taxa pe
valoare adăugată care poate fi inclusă
sau nu în prețul produsului, taxele de
livrare și eventuale alte costuri
suplimentare, despre care comerciantul
trebuie să ne informeze și să ne ceară
acordul înainte de a da clik pe butonul
„cumpară”;
 Modalitățile de plată și de livrare comerciantul trebuie să ne informeze
despre
modalitățile
de
livrare
disponibile și prețul aferent acestora
chiar în pagina de prezentare a
produsului;
 Perioada de valabilitate a ofertei sau a
prețului;
 Durata minimă a contractului, în cazul
contractelor care prevăd furnizarea
curentă sau periodică a unui produs;
 Existența și modul de exercitare a
dreptului de denunțare unilaterală a
contractului - prin legislație, dispunem
de 14 zile în care putem să ne răzgândim.

Putem să returnăm produsele la adresa
indicată de comerciant, achitând taxa de
transport și fără să motivăm renunțarea
la achiziție.
În conformitate cu legislația Uniunii
Europene, înainte de a achiziționa un
produs, comerciantul trebuie să ne
informeze în mod clar și ușor de înțeles
despre existența garanției legale de minim
doi ani.
Cumpărăturile online sunt în siguranță
dacă avem în vedere următoarele:
 Site-urile comerciale trebuie să indice în
mod clar și lizibil, cel mai târziu la
începutul procesului de formulare a
comenzii, dacă se aplică vreo restricție în
ceea ce privește livrarea și care sunt
mijloacele de plată acceptate.
 În cazul în care urmează să se încheie un
contract la distanță prin intermediul
telefonului, profesionistul trebuie să
confirme oferta consumatorului, al cărui
angajament începe doar după ce acesta a
semnat oferta sau după ce și-a trimis
consimțământul scris. Aceste confirmări
trebuie făcute pe un suport durabil.
 Profesionistul transmite consumatorului
confirmarea încheierii contractului, pe un
suport durabil, într-un termen rezonabil
din momentul încheierii contractului la
distanță și cel târziu la momentul livrării
produselor sau înainte de începerea
prestării serviciului solicitat.
 Momentul încheierii contractului la
distanță
îl
constituie
momentul
confirmării, pe un suport durabil , de
către profesionist, a acceptării comenzii
transmise de consumator.
 Profesionistul rambursează toate sumele
pe care le-a primit drept plată din parte
consumatorului, inclusiv , după caz ,
costurile livrării , fără întârziere
nejustificată și, în orice caz , nu mai târziu
de 14 zile de la data la care este informat
27
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de decizia de retragere din contract a
consumatorului.
Cu excepția cazului în care părțile au
convenit altfel cu privire la momentul
livrării, profesionistul livrează produsele
transferând posesia fizică sau controlul
asupra produselor către consumator, fără
întârziere nejustificată și , în orice caz , în
decurs de cel mult 30 de zile de la
încheierea contractului.

la un nivel înalt, complex şi de calităţile
morale ale salariaților, cu privire la
corectitudinea, răbdarea, capacitatea de a
descifra turistul şi de a anticipa nevoile
acestuia. Munca în turism necesită, nu doar
cunoştinţele de ordin tehnic, ci şi un nivel
general de instruire şi cultură elevat.
Personalul din turism trebuie să
cunoască
o
limbă
de
circulaţie
internaţională, să știe să prezinte zona
turistică în care îşi desfăşoară activitatea,
informaţiile oferite să fie corecte şi utile;
trebuie să fie civilizat, elegant, să întreţină
un climat destins, relaxant, de încredere; să
facă faţă diferitelor solicitări, ceea ce implică
o pregătire profesională foarte bună şi o
condiţie fizică corespunzătoare.
Însuşirile fizice şi ţinuta, contactul
direct dintre lucrătorul în turism şi turist
prin participarea turistului într-o anumită
proporţie la realizarea serviciului propriuzis, participarea turistului la realizarea
prestaţiei prezintă implicaţii asupra
organizării producţiei şi consumului şi a
necesarului de salariați.
Printre particularităţile muncii în
turism identificăm și ocuparea sezonieră ce
generează o fluctuaţie mare a personalului,
fapt determinat de condiţiile naturale,
organizarea vieţii economice şi sociale.
Acestea
stimulează
oscilaţii
asemănătoare în ocuparea forţei de muncă
cu efecte negative asupra angajaţilor şi a
rezultatelor muncii lor, astfel încât numărul
mare de lucrători care să facă faţă cerinţelor
din perioadele de vârf, reduce exigenţa
privind selecţia acestora.
Fluctuaţia mare de personal reduce
nivelul satisfacţiei în muncă a angajaților din
cauza veniturilor mai reduse şi încurajează
migraţia spre sectoarele cu activitate
permanentă, amplificând problemele, cărora
trebuie să le răspundă politica în domeniul
resurselor umane.

CHILCOȘ SABINA, clasa a X-a H
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Caracteristicile specifice
resurselor umane în turism
Activitatea turistică se realizează
prin intermediul
resurselor umane
constituie, ce asigură funcţionalitatea
celorlalte elemente ale ofertei. Forța de
muncă transformă resursele naturale şi
materiale din potenţiale în efective. Calitatea
activităţii turistice depinde de încadrarea cu
personal, de numărul angajaților şi nivelul
de calificare al acestora.
Consumul de resursă umană este
superior altor ramuri cu producţie similară.
Munca lor presupune alături de volumul de
servicii prestate, de mărfuri comercializate,
număr de turişti serviţi şi îndeplinirea unor
cerinţe din punct de vedere calitativ la
nivelul servirii sau gradului de satisfacere a
nevoilor consumatorilor.
Lucrătorul din turism deține un rol
esențial în stimularea cererii, formularea
deciziei de cumpărare, formarea şi
menţinerea interesului pentru un produs
turistic sau o destinaţie de vacanţă, unitate
hotelieră sau de alimentaţie, mijloc de
transport sau formă de agrement şi
determinarea turistului de a reveni.
Prin urmare, în procesul de selecţie
se va ţine seama de pregătirea profesională
28
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O altă caracteristică este feminizarea
resursei umane, mobilitatea ridicată din alte
cauze decât sezonalitatea, angajarea pe
întregul timp de muncă al zilei.
Particularitățile muncii în turism
determină numărul şi dinamica angajaților,
structura, nivelul productivităţii muncii,
sistemele de cointeresare, politicile de
selecţie şi recrutare, organizarea pregătirii
profesionale.

În domeniul public, cariera implică
ansamblul situaţiilor juridice şi efectele
produse, care intervin din momentul
apariției raportului de serviciu până în
momentul stingerii acestui raport, conform
prevederilor legale.
Iar în domeniul de afaceri, cariera
face referire la o multitudine de situaţii şi
efecte care au loc din momentul semnării
contractului de muncă și până în momentul
încheierii acestuia, în condiţiile legii. Cariera
în business implică avansările unei persoane
și dezvoltarea profesională și cea
individuală, rezultate în urma participării la
training-uri, cursuri, etc.
Chiar dacă la prima vedere cele două
concepte sunt asemănătoare, există
elemente ce le diferențiază. În administraţia
publică şi în domeniul privat, fiecare angajat
are posibilitatea de a promova într-o funcţie
superioară. Însă, elementul distinctiv dintre
domeniul public și cel privat constă în faptul

că funcţionarul public are dreptul la
avansare, prevăzut prin lege: cariera
profesională a funcţionarului public
beneficiază, în urma rezultatelor obținute la
evaluarea performanțelor profesionale
individuale, de dreptul de a avansa în
treaptă, clasă sau grad sau în categorie, după
obținerea unei diplome de studii de nivel
superior celei avute1.
Cu privire la angajații din domeniul
privat procedura de avansare este
determinată de politica stabilită de
companie;
rezultatele
profesionale;
specificul profesiei; mișcările personalului în
cadrul companiei; schimbarea structurii
organizatorice în cadrul companiei, etc.
Un alt aspect, prin care se pot
diferenția cele două domenii de activitate, îl
constituie motivarea. Motivarea este
influențată de posibilitățile de dezvoltare
personală, salariul obținut și mediul în care
angajații își desfășoară activitatea.
În domeniul public, motivarea
funcționarilor publici se efectuează la un
nivel mai scăzut comparativ cu domeniul
privat. Diferența constă în salariu, astfel că,
un angajat care își desfăsoară activitatea în
domeniul public este mai puțin motivat să
avanseze într-o functie superioară, realizând
că va avea foarte multe responsabilități în
raport cu salariul pe care-l va primi. Pe când,
în domeniul privat, avansarea într-o funcție
superioară presupune un salariu direct
proporțional cu volumul responsabilităților
funcției respective.
Un alt element prin care se poate
face o paralelă între cariera în domeniul
public și cel privat este stabilitatea. În
ambele domenii, există stabilitate în
exercitarea unei funcții, însă modalitatea în
care aceasta se manifestă este diferită.

Legea numărul 188 din 1999 privind Statutul
Functionarilor Publici actualizată în 2017,

capitolul 7, sectiunea a II-a, articolul 63, alineatul
1

TUDORACHE DELIA, clasa a X-a B
Profesor coordonator: BURUIANĂ OANA

Analiza carierei din
administrația publică
comparativ cu cea din mediul de
afaceri

1
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În domeniul public, stabilitatea este
garantată prin Statutul funcționarului
public2. Stabilitatea semnifică o condiţie
definitorie pentru ca serviciul public să
funcționeze în condiții optime.
Angajații din domeniul privat
beneficiază de clauza de stabilitate, care
asigură angajatului menținerea contractului
de muncă pentru o anumită perioadă de
timp. Stabilitatea este relativă, pentru că
abținerea angajatorului de a concedia
vizează motive ce nu pot fi imputabile
salariatului.

iar dacă se poate, numele acestuia să fie chiar
ultimul cuvânt.
2. Aşezarea în încăpere
În principiu, poziţia cea mai
dezavantajoasă este cu spatele la uşă şi cu
faţa la geam. Aceasta este o poziţie care
creează disconfort, în primul rând pentru că
totdeaunea vei avea un sentiment de
nesiguranţă atunci când se deschide uşa, iar
în al doilea rând pentru că geamul poate fi un
factor perturbator care îţi diminuează
puterea de concentrare, iar o posibilă
acţiune pe care o vezi pe fereastră te poate
distrage şi mai mult. Ca sfat, îţi recomand o
poziţie în lateral, cu spatele la un perete, de
unde poti vedea atât uşa cât şi geamul,
cumva acestea să fie în stânga şi în dreapta
ta. Negociatorii care vor dori să te pună în
dificultate te vor aşeza fix în această poziţie.
Nu-ţi rămâne decât să eviţi această poziţie,
iar eventual la un moment dat să găseşti un
prilej să muţi scaunul într-o poziţie ceva mai
avantajoasă. Când tu vrei să pui un partener
de negociere în dificultate îl poţi aşeza într-o
asemenea poziţie şi eventual rogi pe cineva
să folosească uşa mai mult decât de obicei.
Trebuie să folosiţi această tehnică cu măsură
pentru că folosită în exces poate deranja. E
bine să-ţi aminteşti această tehnică chiar şi
atunci când mergi undeva în oraş. Alege-ţi
astfel un loc cu vizibilitate maximă, eventual
o masă situată în lateralul unei săli, iar
scaunul să fie situat la perete.

NEICĂ BIANCA, clasa a XI-a A
Profesor coordonator: BURUIANĂ OANA

10 sfaturi pentru o negociere
eficientă
1. Numele
negociere

partenerului

de

Fie că vorbim despre nume, fie
despre prenume, oamenilor le place să li se
pronunţe numele. Pentru a reţine numele
persoanei este important ca, imediat după ce
facem cunoştinţă cu ea să folosim numele de
câteva ori. Un secret este acela de a folosi
chiar şi la telefon numele persoanei de la
capatul celalalt al firului, iar dacă dorim un
impact maxim trebuie, ca într-o conversaţie
să–i folosim ca ultim cuvânt numele, cum ar
fi: „Vă doresc o zi bună, domnule Popescu” ,
„O să vă sun eu mâine, domnule Popescu” sau
„A fost o adevărată plăcere să vă întâlnesc,
domnule Popescu” etc. Trebuie să reţinem că
este important să folosim numele celui cu
care vorbim, dar mai ales în finalul discuţiei,

3 Aşezarea la masă
Majoritatea negocierilor se poartă la
masă. Poziţia cea mai puţin comunicantă
este faţă în faţă. Dacă este o masă
dreptunghiulară partenerii aşezaţi într-un

Statutul Functionarului public, capitolul 1,
articolul 4, litera d.
2
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capăt şi celălalt al mesei vor avea tendinţa să
poarte discuţii în contradictoriu, ambii
dorind să aibă un control asupra discuţiei.
Chiar şi la şedinţele informale, poziţia din
capul mesei este „predispusă” la a prelua
iniţiativa, la a-şi impune punctul de vedere.
Revenind la negociere, evitaţi pe cât posibil
poziţiile opuse. Dacă totuşi partenerul de
negociere este aşezat în capul mesei,
încercaţi să găsiţi o poziţie cât mai apropiată
de el pe laterala mesei, eventual primul
scaun. Dacă scaunul este departe îl poţi muta
imediat lângă el. Spre deosebire de poziţia
opusă care blochează comunicarea, poziţia
în diagonală facilitează comunicarea. La fel şi
poziţiiile faţă în faţă. Chiar dacă nu sunt în
capul mesei şi sunt pe laturile mai lungi, nu
sunt indicate. Negociatorii neexperimentaţi
consideră această poziţie, faţă în faţă, ca fiind
cea mai favorabilă (fiecare dintre
negociatori stând pe cele două laturi mai
lungi ale mesei). Dacă staţi la o masă pătrată
este indicat să evitaţi poziţia faţă în faţă,
astfel că este de preferat cea în unghi, pe
laturile alăturate ale mesei.
Cercetările au arătat că cea mai
„comunicativă” poziţie dintre doi parteneri
de negociere este cea alăturată. Cumva,
metaforic vorbind, este poziţia din care
partenerii vorbesc aceeaşi limbă, stau de
aceeaşi parte a baricadei şi privesc problema
din acelaşi unghi. De asemenea, lucrul pe
documente, explicaţiile oferite de un suport
vizual, o schemă sau un desen sunt mult mai
uşor de discutat şi de vizualizat de către
ambii parteneri când aceştia stau alături,
puţin întorşi unul către altul.

fie scrisori complete şi bine elaborate. Cele
mai bune sunt mărturiile spontate oferite în
momentul în care clientul a fost mulţumit.
Reţineţi aşadar că o mărturie a unui client se
culege în momentul impctului maxim. Când
ai un client care-ţi spune ceva de genul:
„Mulţumesc foarte mult, mi-ai fost de un real
ajutor!” roagă-l în acel moment să-ţi scrie
câteva cuvinte, chiar şi de mână, dacă nu ai
tehnologia necesară la îndemână. Cu cât va
trece mai mult timp, cu atât va fi mai greu să
obţii mărturia respectivă.
Şansa de a ţi se oferi mărturia
(recomandarea) în momentul satisfacţiei
maxime este undeva la 50%. După câteva
zile însă, acest procent al probabilităţii scade
spre 10%. Strange recomanări şi reţine că
acestea vor fi mult mai credibile atunci când
sunt scrise chiar de mână.
Când o să ai peste o sută de
recomandări probabilitatea de a convinge un
nou client creşte considerabil. Poate fi chiar
o provocare, fiecare client mulţumit poate
fi ocazia unei recomandări. În cazul în care
doreşti o strategie pe termen lung roagă-l să
scrie ceva şi despre tine ca om, nu doar
despre companie. În vremuri grele, aceste
recomandări pot fi aur curat şi pot fi folosite
indiferent de compania la care lucrezi.
5. Onestitatea
Noi românii suntem învăţaţi multe.
La capitolul onestitate nu stăm foarte bine.
Cel puţin asta mi-a arătat experienţa mea şi
spusele celor pe care-i cunosc. Prima
tendinţă în negociere este aceea de a lua de
la un partener mai mult decât are el de
oferit „Vreau să-l ard de nu se vede”, „acum
are nevoie de mine, preţul este altul” etc.
Gândurile nerostite ale multora
dintre noi, ca români,sunt : Nu ştie care e
treba. Il fac de nu se vede. Această strategie
win-lose, crează proasta reputaţie. Am fi

4. Mărturiile
Dovada fermă a calităţii serviciilor
pe care le oferi este ceea ce spun clienţii tăi
despre tine. Cu cât mai multe mărturii, cu
atât mai bine. Aceste mărturii nu trebuie să
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mult mai câştigaţi dacă, înainte de a ne gândi
la cum să-l păcălim, ne-am gandi la cum pot
câştiga şi eu şi el. Aunci când ambii parteneri
sunt deschişi fiecare poate câştiga şi fiecare
poate fi mulţumit. Această onestitate îţi oferă
şi permisiunea de a fi creativ.
Gândeşte-te la soluţii inovatoare
care pot duce la un câştig pentru ambele
părţi. Gândindu-ne la doi copii care vor să
împartă o portocală, mentalitatea win – lose,
este aceea în care unul dintre copii vrea toată
portocala, iar celăalat nu se va alege cu nimic.
O varinată win – win este accea în care cei
doi copii discută. Poate unul doreşte numai o
felie de poftă sau ei o pot împărţi. Este posibil
ca unul dintre ei nu dorească neapărat
portocala, ci poate vrea numai un fruct.
Poate chiar întâmplător, celălalt copil are un
alt fruct sau ii poate face rost de unul. Sau
poate ambii au câte 5 bănuţi şi decid
impreună să mai cumpere o portocală şi
astfel fiecare dintre ei va avea o portocală.
Pot fi multe soluţii, trebuie însă ca
cei doi copii să discute şi să fie dispuşi să afle
nevoile celuilalt. Româneşte, ar însemna ca
unul să manânce portocala, iar celălalt să
saliveze. Este un efort mic, dar cu un rezultat
mare. Fii onest cu celalalt şi nu-i vinde ceva
de care acesta nu are nevoie. Încercaţi să
aflaţi de ce anume are nevoie şi căutaţi
împreună soluţia optimă. Numai în acest fel
vei construi o relaţie pe termen lung. În acest
fel vei fi considerat un partener.
Atunci când partenerul nu va râmâne
multumit, a doua oară te va ocoli. Dacă vei fi
onest vei fi o rara avis. Atunci când simţi un
dezechilibru şi mai şti că peste câteva zile
partenerul tău de negociere va înţelege că a
făcut o afacere proastă, nu te grăbi să-i vinzi,
încercă să-l avertizezi. Chiar dacă astăzi vei
„rata o negociere” de 2000 de euro,
construieşti de fapt premisele unei negocieri
viitoare bazate pe încredere. Este posibil ca
peste două săptămâni să faci o afacere de

20000 de euro cu acelaşi client. Când ai un
client sau un partener la care observi că va
încheia o afacere proastă poţi să-l avertizezi.
Este foarte probabil ca în scurtă
vreme acest favor, în care nu l-ai lăsat să
arunce cu banii pe fereastră, să ţi se intoarcă,
uneori chiar înzecit.
6. Întreruperile
Nu puţine sunt cazurile în care
negociatorul vrea să dea impresia de om
căutat. Astfel el îşi pune secretara sau pe
coleg să-l sune atunci când are întlniri.
Această tehnică nu pare tocmai bărbătească,
însă ea are avantajul că în orice moment,
odată ce ai fost sunat poţi spune că trebuie să
reprogramaţi întâlnirea pentru că a
intervenit ceva foarte urgent. Aceste
întreruperi sunt bune în momentul în care
negocierea a luat o direcţie pe care nu ţi-o
doreşti şi te dezvantajează foarte mult.
7. Concluziile comune preliminare
În principiu, este bine să ţii un jurnal
al negocierii cu lucrurile pe care vi le stabiliţi.
Acest lucru îţi va permite să notezi o
concluzie şi să-ţi rogi totodată partenerul săţi confirme că aşa este. În cazul unor
negocieri complexe pentru a lua un puls al
negocierii, redactezi pe o foaie împreună cu
partenerul concluziile la care s-a ajuns. Este
momentul în care poţi verifica dacă aţi vorbit
aceeaşi limbă şi dacă lucrurile care erau
subînţelese sunt acum înţelese. Totodată, va
fi şi o ocazie în care expresii de genul: „am
putea să….” se transormă în „putem să”.
Această foaie poate fi trimisă pe email sau pe fax partenerilor tăi. Este o
strategie bună care, dincolo de avantajul
clarificării, are şi avantajul că obţii timp.
Astfel că partenerii sau şefii tăi pot fi la
curent asupra discutiei şi concluziilor
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preliminare. Această manieră este utilă mai
ales când ai un partener care a deviat cam
mult de la subiect şi a trecut superficial pe
peste anumite lucruri.
Reţineţi că un jurnal al negocierii
(notiţele tale) îţi permite să fii la curent cu
stadiul negocierii pe de o parte, iar pe de altă
parte, un jurnal comun al negocierii, trimis
prin fax sau pe e-mail partenerilor, asigură
un prilej de clarificare asupra stadiului
negocierii şi obligă ambele părţi la clarificări
ce vor putea fi fi prinse cel mai probabil întrun viitor contract.

primii paşi au fost făcuţi deja. Dacă nu ai ceva
material pentru a-i oferi , fă-i o promisiune
sau oferă-i o vorbă bună, un compliment sau
o apreciere.
9. Confidenţialitatea
Atunci când îi vei cere partenerului
de negociere să păstreze confidenţialitatea
asupra celor ce urmează să fie discutate
acesta va lua mult mai în serios discuţia.
Această solicitare poate crea premisele unei
relaţii de încredere. Totodată, poţi invoca
faptul că este este pentru tine nu doar un
client, ci un partener de afaceri, astfel că eşti
dispus să căutaţi şi să găsiţi cele mai bune
soluţii, lucruri pe care nu le acordaţi în mod
obişnuit tuturor oamenilor cu care lucraţi.
Probabil aţi observat şi în viaţa de zi cu zi.
Când spuneţi cuiva: „Vreau să-ţi spun ceva,
dar vreau să rămână între noi” dintr-o dată
partenerul tău va fi mai interesat şi va da o
atenţie mai mare detaliilor şi lucrurilor
spuse de tine. Trebuie să ai grijă ca în timpul
discuţiei să se justifice confidenţialitatea, fie
că este vorba de un discount pe care nu-l
acordaţi în mod obişnuit, de un termen de
plată, de o favoare, sau de o informaţie care
l-ar putea ajuta.

8. Schimburile
În cadrul întâlnirii este de preferat să
ai o recuzită corespunzătoare, însoţită de
arsenalul tehnologic necesar. Nu este însă
sfârşitul lumii dacă nu ai un pix şi astfel
partenerul îţi poate împrumuta unul . Este
un bun prilej pentru a iniţia o serie de
schimburi. Schimbul sau simplul fapt că-ţi
oferă ceva creează bune premise psihologice
în cadrul întâlnirii.
Atunci când ţi se oferă ceva, acceptă.
Fie că ţi se oferă o cafea, un pahar cu apă, un
pix, o brichetă, o foaie, etc acceptă. Spunând
un „Nu, mulţumesc. Am şi eu” sau „Nu
mulţumesc. Nu-mi este sete” este un refuz
care îl va face pe partenerul tău care ţi-a
oferit ceva să se simtă inconfortabil. Se
spune de multe ori că există o plăcere mai
mare în a oferi ceva, decât în a primi ceva.
Dacă partenerul tău îţi oferă ceva, aceptă cu
mare plăcere şi incercă să-i oferi şi tu ceva în
schimb.
Schimbul este primul pas către o
bună comunicare. Dacă-ţi face cadou un pix,
încearcă să-i faci şi tu cadou un pix ( chiar şi
pe cel personal), o agendă sau ceva
asemănător care-ţi este la îndemână.
Partenerul se va simiţi obligat să accepte.
Negocierea în acel moment este începută, iar

10. Punctul comun
Cine se aseamănă se adună. Este o
vorbă veche şi cu mult mai mult adevăr decât
credem. Poate că tu nu semeni cu partenerul
tău de negociere, poate vă întalniţi pentru
prima dată şi este impropriu spus că poţi
semăna instantaneu cu partenerul tău.
Poţi însă să faci ceva în acest sens,
anume să cauţi puncte comune cu el. Poate fi
un hobby, poate fi un loc pe care l-aţi vizitat,
poate fi postul TV preferat, pot fi copiii,
vestimentaţia, pot fi principiile sau de ce nu
valorile. Un negociator experimentat nu
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începe negocierea până nu a găsit unul
sau două puncte comune cu partenerul.
Negocitatorii neexperimentaţi intră direct în
negociere, însă acest lucru nu îi avantajează
foarte mult.
În negociere acest punct se numeşte
cârlig sau ancoră. Reţine: caută punctul
comun, identifică-l şi discută pe marginea
lui. Vei avea parte astfel de o negociere mult
mai deschisă şi mult mai relaxată.
Inconştient sau nu, partenerul de
negocieere, odată ce vei identifica puncte
comune, îţi va acorda mai multă încredere
decât în mod obişnuit. Gândiţi-vă la
dumneavoastră! De multe ori veţi acorda
mai multă încredere persoanelor care întrun fel sau altul vă seamă.

Consacrat ca "maestru în arta
ingineriei", Gustave Eiffel realiza, în 1882,
ultimele detalii ale unei autentice bijuterii
arhitectonice, nu la Paris sau Viena, ci tocmai
la Iaşi, în centrul cultural, care a polarizat
cunoştințele şi energiile întregii ţări.
Cu doi ani înainte ca Gustave Eiffel să
devină renumit prin Statuia Libertăţii, de pe
continentul american şi cu 7 ani înainte să
înalţe Turnul Eiffel din Paris, la Iaşi, în Piaţa
Unirii, se contura: Marele Hotel TRAIAN.
Unic, impozant, Grand Hotel TRAIAN
există în istorie prin evenimentele ale căror
gazdă a fost:
1884 - banchetul celei de a XXI-a aniversări
a Societăţii Literare Junimea.
1884 - centenarul răscoalei lui Horia,
eveniment, la care au participat Mihai
Eminescu şi Ion Creangă.
1918 - pe timpul primului război mondial, a
funcţionat Guvernul României.
1934 - oferă ospitalitate actriței Greta Garbo.
1980 - cu ocazia trecerii Flăcării Olimpice
spre Moscova, cazează delegaţia condusă de
I. Păun.
Prinţi, principi, prinţese, ambasadori,
ministri, preşedinţi de state, oameni de
cultură şi artă, oameni de afaceri au poposit
în bătrânul hotel, considerată o clădire
simbol a comunităţii culturale francoromâne. Impresionant, elegant, cu o poziţie
privilegiată în centrul oraşului, Grand Hotel
TRAIAN este, la fel ca Teatrul Vasile
Alecsandri, Palatul Culturii sau Catedrala
Mitropolitană, o emblemă a oraşului Iaşi.
Locul, în care se află astăzi Hotelul
Traian,
găzduia
dughenele
avocatului
Scarlat Pastia (1827-1900),
primarul orașului Iași în perioada 18771879. Chiar dacă, magazinele din Piața Unirii
și de pe străzile Arcu și Lăpușneanu îi
aduceau un profit considerabil, primarul a
hotărât să le demoleze pentru a ridica un
teatru national, ce nu a fost realizat,

Profesor SĂCĂLUȘ-VĂDUVA CARMEN

Grand Hotel Traian Iași
În Iași, sectorul hotelier privat a
evoluat, dezvoltându-se și modernizându-se,
dar totodată a păstrat tradiția de mai multe
secole a ospitalității printr-o gestiune
performantă.
GRAND HOTEL TRAIAN IAȘI
desfășoară o activitate, care să-i permit
menținerea pe o poziție bună pe piață,
făcând față concurenței prin: prestarea de
servicii de calitate superioară, ofertă de
servicii variată pentru satisfacerea celor mai
rafinate gusturi și înregistrarea unui raport
foarte
bun
calitate-preț.
Vine
în
întâmpinarea necesităților clienților cu
servicii mereu îmbunătățite, de înaltă clasă.
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ridicându-se edificiului cultural Hotelul
Traian. Acesta a fost construit în stil
neoclasic francez, pe o structură metalică,
care la acea vreme era o noutate, având
coloane de fontă și platforme metalice.
Lucrările de construcție între anii
1879-1882, au fost executate de firma
condusă de Eiffel. Costurile de construcție
foarte mari, l-au îndatorat pe primarul
Scarlat Pastia atât de mult, încât a fost ruinat,
fiind nevoit să-și acopere datoriile prin
cedarea imobilul către societatea Creditul
Urban.

pentru persoane cu dizabilități, dotate cu
mobilier în stil clasic și facilități moderne.
Centrul de Conferințe TRAIAN deține
trei săli multifuncționale pentru congrese,
întâlniri de afaceri, cocktail-uri, alte
evenimente: sala Eminescu - cu o suprafață
de
360
m²
și
posibilitate
de
compartimentare în două săli cu capacitate
de 200 locuri fiecare, sala Creangă - cu o
suprafață de 50 m² și sala Caragiale - cu o
suprafață de 58 m² și cu 8 locuri în formă
"Boardroom". În cele trei săli, pot fi găzduiți
550 oaspeți.
Pentru prestarea serviciilor de
restaurație, hotelul dispune de Restaurantul
Traian - cu Salonul Clasic, Salonul Alb și
Cocktail Bar, Eminescu Ballroom - pentru
organizarea de nunți, banchete sau mese
festive și London Pub - bar amenajat în stil
englezesc, decorat cu obiecte vechi de artă.
Hotelul Traian oferă multiple
facilități, cum ar fi: transport de la aeroport,
transport cu limuzina, parcare, acces
persoane cu dizabilități, lift, Centru de
Conferințe, Restaurant/Bar, casă de schimb
valutar, Room Service, spălătorie, linie
telefonică directă, acces Internet, cablu TV
etc.
Din punct de vedere al serviciilor de
cazare, GRAND HOTEL TRAIAN prezintă o
arhitectura, o eleganţă şi în decorul interior
al celor 68 de spaţii de cazare dotate cu
mobilier în stil clasic, în nuanţe de auriu şi
bleu. Spaţiile de cazare sunt împărţite în:
 17 camere single - dintre care 9
camere standard şi 8 camere deluxe;
 38 camere duble matrimoniale dintre care 8 camere standard şi 30 camere
deluxe;
 9 camere duble twin - dintre care
4 camere standard şi 5 camere deluxe;
 2 garsoniere - Junior Suite;
 2 apartamente - Eiffel Suite şi
Royal Suite.

Astfel, noul proprietar a transformat
imobilul în hotel, care aducea venituri mai
mari decât un teatru. În 1943, Primăria Iași a
renovat hotelul cu fonduri proprii, Hotelul
Traian a fost naționalizat în anul 1950, iar
după Revoluție, Hotelul Traian a fost trecut
în proprietatea SC "Turism Moldova" SA, cu
capital de stat. În 2001, după apariția Legii
nr. 10/2001, cetățeanul israelian Carol
Theitler, născut la Pașcani în 1924 și emigrat
în Israel în anii '60 a revendicat 36 de
proprietăți naționalizate, printre care și
hotelurile Traian, Astoria și Continental.
Grand Hotel Traian 4*, clădire
istorică de patrimoniu, a fost renovat în anul
2006 şi constituie o clădire simbol a oraşului.
Grand Hotel Traian dispune de 68 de camere
- Royal Suite, Eiffel Suite, 2 garsoniere, 17
camere single, 45 camere duble și 2 camere
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tranzit spre zonele pitoresti din nordul
Moldovei. Piaţa tintă a serviciilor este
formată din reprezentanți ai operatorilor
economici, care îşi extind afacerile în zona de
nord - est, organizatori și participanți la
evenimente sociale, culturale, educaţionale,
caritabile, dar şi turiști autohtoni, străini
doritori să viziteze zona Moldovei.
Activitatea de alimentație publică
este o completare a serviciilor oferite
clienţilor din hotel şi din exterior,
urmărindu-se creşterea cifrei de afaceri
printr-o politică de preţuri avantajoasă, prin
servicii profesionale şi o diversificare
continuă a acestora în funcţie de evoluţia
standardelor în domeniu.
Iată câteva motive, pentru care am
apela la serviciile acestei organizații:
 localizare
ultracentrală,
accesibilă;
 renovare,
dotare
integrală
deosebită;
 centrul de conferinţe Traian
Conference Center
 complexitatea ofertei: cazare confort de 4 stele, servicii restaurant şi bar,
servicii transport şi servicii intermediere;
 raport calitate - preţ competitiv;
 Grand Hotel Traian este un
monument istoric.
Piaţa target,
în funcţie de
sezonalitate este reprezentată de turiştii de
business și turiştii de agrement - turişti
străini, în lunile mai-septembrie.
GRAND
HOTEL
TRAIAN
are
următorii concurenţi:
1. Hotel Unirea&Spa****
2. Hotel Bellaria****
3. Hotel Select****
4. Hotel Litlle Texas****
5. Hotel Astoria***
6. Hotel Moldova***
7.
Hotel Ramada***

Toate camerele dispun de facilităţi
modern: aer condiţionat, TV prin cablu,
telefon, acces internet, seif şi baie dotată cu
cabină de duş, telefon, halat şi papuci de baie.
Camerele standard sunt clasificate la
categoria de 3*; camerele Deluxe - clasificate
la categoria de 4* şi dispun de suprafaţă mai
mare faţă de camerele standard, dotările
fiind superioare; garsonierele - Junior
Suite situate la ultimul etaj al clădirii, oferă
vedere către Piaţa Unirii, fiind mai spaţioase
decât camerele standard şi oferind un spaţiu
pentru relaxare sau discuţii private.
Eiffel Suite este decorat în tonuri de
albastru îmbinând eleganţa obiectelor de
colecţie cu confortul cu un dormitor cu pat
matrimonial şi mobilier sculptat şi un living
cu zonă de relaxare, reprezentată prin
canapea, fotolii şi măsuţă de cafea şi o zonă
destinată discuţiilor sau servirii mesei,
prevăzută cu o masă cu 6 locuri, de
asemenea în stil clasic.
Royal Suite este amenajat în nuanţe
de auriu şi bleu oferind un spaţiu de lucru
dotat cu masă de discuţii cu şase locuri şi
birou în stil clasic, canapea cu fotolii şi
măsuţa de cafea. Dormitorul spaţios al
apartamentului, dotat cu pat matrimonial şi
garderobă walk-in, deține un balcon, de
unde poate fi admirată Piața Unirii.
Grand Hotel Traian Iaşi activează în
domeniul prestărilor de servicii hoteliere şi
de alimentaţie publică, activitatea turistică
orientându-se pe turismul de afaceri și cel de
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Obiectul principal de activitate îl
constituie serviciile hoteliere, menite să
satisfacă exigenţele clienţilor prin pachetul
complet de servicii, care este alcătuit din:
 Servicii de cazare în camere
single, duble și apartamente;
 Servicii de alimentaţie publică –
mic dejun servit, bufet suedez, restaurant.
 Organizare de acţiuni – receptii,
mese festive, simpozioane, congrese,
prezentări expoziții, cocktail-uri.
 Organizare de excursii – turul
Iaşului, trasee pitorești, inedite din țără şi
din străinătate, de către noul sector al
unităţii, respectiv Agenția de Turism.
Prin acţiunile desfășurate de
personalul acesteia, organizația își păstrează
și îmbunătăţește prestigiul, apelând la
dezvoltarea tradiţiei existente ca unitate
hotelieră şi de alimentaţie publică în Iaşi şi în
zona de nord - est.









BUINCIUC GABRIELA, clasa a X-a B
Profesor coordonator: BURUIANĂ OANA

Întocmirea situațiilor financiare
anuale
Situaţiile
financiare
anuale
reprezintă documentul de sinteză cel mai
important, care asigură centralizarea şi
generalizarea datelor agenţilor economici şi
instituţiilor publice într-o formă sistematică
şi unitară, care permite o prezentare de
ansamblu, o analiză detaliată a rezultatelor
obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de
gestiune.
Situaţiile financiare anuale prezintă
informaţii cu privire la poziţia financiară a
unei entităţi, performanţa financiară şi
situaţia fluxurilor de trezorerie, utile în
cadrul proceselor decizionale de alocare şi

37

de utilizare a resurselor, de obţinere şi de
distribuire de rezultate.
Pentru a atinge acest obiectiv, situaţiile
financiare oferă informații despre:
activele controlate de întreprindere;
datoriile întreprinderii;
capitalurile proprii, ca interes rezidual al
proprietarilor în activele controlate de
întreprindere;
veniturile și cheltuielile, inclusiv câștigurile și
pierderile, rezultatul net al întreprinderii și,
într-o accepție mai largă, performanța sa
economică, redate prin reflectarea evoluției
capitalurilor proprii (activului net), evoluţie din
care sunt excluse efectele operațiilor efectuate
de întreprindere direct cu proprietarii săi;
fluxurile de trezorerie trecute, ce se pot
constitui baza pentru determinarea fluxurilor
de trezorerie viitoare;
Aceste informaţii, împreună cu alte
informații din notele explicative la situaţiile
financiare, ajută utilizatorii la estimarea
viitoarelor fluxuri de numerar ale întreprinderii
și, în special, a momentului și gradului de
certitudine a generării numerarului și
echivalentelor de numerar.
Situațiile financiare anuale cuprind
următoarele elemente:

bilanţul;

contul de profit şi pierdere;

situaţia
modificărilor
capitalului
propriu;

situaţia fluxurilor de trezorerie;

notele explicative.
Au obligația de a întocmi situații
financiare anuale:

societățile comerciale;

companiile naționale și regiile
autonome;

societățile cooperatiste;

alte persoane juridice cu scop lucrativ;

instituțiile publice;

persoanele juridice cu scop nelucrativ;

persoanele fizice autorizate să
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desfășoare activități independente;

orice
persoană
juridică
care
organizează contabilitatea în partidă dublă.
Situațiile financiare anuale sunt însoțite
de
raportul
cenzorilor,
raportul
administratorilor, și de procesul verbal al
Adunării Generale a Acționarilor (Asociaților).
Pentru a întocmi situațiile financiare
anuale trebuie respectate 3 reguli de bază și
anume:
1) Principiul intangibilității situațiilor
financiare anuale care presupune obligația
celor ce întocmesc situațiile financiare anuale
de a face corecția oricăror erori, fie ele și
referitoare la o perioada trecută, numai în
bilanțul anului curent, păstrând neschimbate
bilanțurile deja închise.
2) Datele înscrise în situațiile financiare
anuale trebuie să corespundă cu datele înscrise
în contabilitate, puse de acord cu rezultatele
inventarierii.
3) Necompensarea posturilor de
activ cu cele de pasiv și nici a veniturilor
cu cheltuielile, în contul de profit și pierderi.
Situaţiile financiare anuale vor fi
însoțite de o declarație scrisă a persoanelor
prevăzute prin care își asumă răspunderea
pentru întocmirea situațiilor financiare anuale
și confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea
situațiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile
aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine
fidelă a poziției financiare, performanței
financiare și a celorlalte informații referitoare la
activitatea desfășurată;
c) persoana juridică își desfășoară
activitatea în condiții de continuitate.
La întocmirea situaţiilor financiare, se
pune accentul pe furnizarea de informaţii pe
care se bazează luarea deciziilor economice.
De calitatea deciziilor economice depinde atât
dezvoltarea microeconomică la nivel regional

cât şi dezvoltarea macroeconomică, la nivelul
întregii ţări.

Şi pentru că dezvoltarea economică
determina în final împlinirea socială a fiecărui
individ în parte şi a naţiunii în ansamblul ei, este
firesc ca toţi profesioniştii care concură la
întocmirea raportărilor financiare să asigure
acestor situaţii criteriile de regularitate şi
sinceritate, ca o certitudine a adevărului vorbit
de cifre şi ca o premisă a dimensiunilor
viitorului configurat conştient.
MOCANU ELENA, clasa a XII-a F
Profesor coordonator: AMĂRIUȚEI DANIELA

Restaurante inedite – o invitație
pentru vacanță
Pentru unii contează meniul, iar
pentru alţii reputaţia bucătarului sau a
proprietarului. Unii vor doar să admire
priveliştea de la o masă cochetă. Însă nu toţi
clienţii sunt aşa de „cuminţi”. Pentru aceştia
din urmă s-au găsit şi nişte restauratori
„trăsniţi” care au deschis localuri
neconvenţionale, în locuri uimitoare sau cu
un concept atât de năstruşnic încât şi cel
mai critic dintre „muşterii” va fi dat pe
spate.
Vă propunem o listă cu câteva dintre
cele mai cool, mai incitante şi trăsnite idei
de local. Unele o să vi se pară de-a dreptul
nebuneşti, pline de adrenalină. Dar nu-i
nimic, suntem convinşi că şi adrenalina este
trecută pe nota de plată!
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Grotta Palazzese: Restaurantul
din „peşteră”

restaurant în care iei cina în timp ce te
învârţi în montagne-russe. Însă cina ta face
o tură de adrenalină înainte să ajungă la tine
pe masă!
Clienţii stau cuminţi la mese şi îşi
privesc mâncarea cum face câteva loopinguri ce sfidează gravitaţia înainte să coboare
8 metri pe pâlnia care are ca punct final
masa la care sunt aşezaţi. Meniul
restaurantului cuprinde burgeri şi fripturi,
chiar şi curry de pui şi risotto, dar şi
antreuri, cum ar fi nachos, calamari şi
costiţe. Însă, nu vă temeţi, fiecare meniu
este montat cu grijă în caserole speciale,
ermetice, şi asigurate într-un sistem de
„centuri de siguranţă”, ca să pornească în
siguranţă către papilele dumneavoastră!
Găsiţi detalii pe altontowers.com.

Hotelul şi restaurantul Grotta
Palazzese se află în Polignano a Mare, în
regiunea Puglia din sudul Italiei. Este
„construit” la peste 20 de metri deasupra
nivelului mării. Spunem construit între
ghilimele, pentru că localul se află în
interiorul unei „grote” pe care apa a cioplito într-o faleză stâncoasă. Restaurantul oferă
atât intimitate, fiind cumva ascuns între
stânci, însă oferă o superbă privelişte
la Marea Adriatică. De fapt, nu cred că veţi
găsi nicăieri o masă cu o privelişte mai
spectaculoasă! Nu degeaba nobilimea
italiană organiza aici baluri şi dineuri încă
de prin anii 1700. Atenţie, restaurantul este
deschis doar între lunile mai şi octombrie,
iar locurile se epuizează rapid! Rezervaţi-vă
locurile din timp!
Detalii pe grottapalazzese.it

El Papagayo: cel mai îngust
restaurant din lume

Restaurantul Rollercoaster

Dacă mergeţi la El Papagayo,
restaurantul din Cordoba (Argentina),
asiguraţi-vă că partenera (sau partenerul)
nu are probleme de claustrofobie.
Întregul restaurant a fost construit
într-o alee, aşa că de-abia e loc să treacă
ospătarii printre mese. Arhitectul Ernesto
Bedmar a cumpărat terenul („coridorul”,
aşa cum îl numeşte proprietarul) acum 32
de ani. Spaţiul a fost mai întâi un loft şi abia
apoi reimaginat într-un restaurant pe o
alee.
El Papagayo are mai puţin de 2,5
metri lăţime, dar are peste 30 de metri

Ideea de montagne-russe nu cred ar
trebui vreodată alăturată cu ideea de cină.
Conceptul Rollercoaster Restaurant e deja
destul de prezent în câteva dintre oraşele
mari ale lumii – Viena, Abu Dhabi,
Nuremberg, Soci, Dresda şi altele.
Recent adăugat staţiunii Alton
Towers din Staffordshire(Anglia), Roller
coaster-ul englez nu este genul de
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lungime şi cam 7 metri înălţime. Schema
meselor cuprinde, totuşi, 6 mese de două
persoane, 5 de patru persoane şi chiar o
masă lungă unde încap până la 10 persoane.
Bineînţeles, că proprietarul a lăsat
destul loc şi pentru bucătărie şi birouri! În
plus, tavanul este fabricat aproape integral
din sticlă, ceea ce oferă luminozitate (şi
lumină naturală) şi mai atenuează din
senzaţia de claustrofobie.
Găsiţi detalii pe elpapagayo.com.ar.

El Diablo: restaurantul de pe
vulcan

Dacă sunteţi un gurmand şi vă plac
experienţele culinare unice, adăugaţi El
Diablo pe listă. Acest restaurant, aflat pe
insula spaniolă
Lanzarote în largul
coastelor Africii de nord-vest, se află pe un
vulcan. Un grătar uriaş este amplasat peste
una dintre deschiderile vulcanului adormit,
iar bucătarii gătesc mâncarea chiar la „focul
mocnit” (căldura) al vulcanului. Trivia (sau
safety info): vulcanul n-a mai fost activ din
1824. Vă dorim o cină liniştită!
Găsiţi informaţii pe tripadvisor.com

The Rock: restaurantul de pe
stâncă

The Rock, restaurantul de pe stâncă
din Zanzibar duce conceptul de „sea-totable” la un cu totul alt nivel prin
amplasamentul său total neconvenţional.
Localul este construit pe o veche dană
pescărească, şi poartă numele stâncii prin
care este ancorat de fundul oceanului. Poate
fi puţin mai complicat să ajungeţi acolo: la
reflux, pregătiţi-vă pentru o plimbare
scurtă – şi cam umedă – direct până la
restaurant. Odată ce vine fluxul, veţi avea
nevoie de o barcă pentru a ajunge la cină.
Restaurantul are doar 12 mese, ceea
ce vă va permite să vă abandonaţi complet
în vederea panoramică a Oceanului Indian.
Specialităţile casei - homar, cigal, creveţi
jumbo, file de peşte şi calamari (toate la
grătar) par să merite drumul, spun cei de
la Travel and Leisure.
Detalii:
petherockrestaurantzanzibar.com.

Rick's Café: Cafeneaua săriturilor
în apă

Rick's Café, un bar şi restaurant
aflat în Negril, Jamaica vă serveşte şi o
porţie de adrenalină lângă piña colad. Este
o destinaţie de neratat – dacă vă doriţi să
săriţi de pe stânci în apele din Jamaica, şi nu
doar o vacanţă liniştită pe plajă.
Stâncile pe malul cărora se află
Rick’s Café au între 3 şi 12 metri înălţime,
aşa că e loc pentru toate categoriile, de la
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începători, până la „adrenaline junkies”.
Săriturile de la Rick’s pot fi pe gustul
tuturor, de la începători până la cei
dependenţi de adrenalină. Pe lângă
săriturile spectaculoase care atrag o
mulţime de turişti (chiar şi privitori), Rick's
este celebru şi pentru priveliştea
spectaculoasă: de la balcoanele cafenelei,
puteţi privi peste întinderea mării în timp
ce soarele asfinţeşte, obţinând o privelişte
caraibeană perfectă.
Detalii şi un streaming live al
săriturilor - rickscafejamaica.com

impermeabil şi să daţi bacşiş chelneriţelorsalvamar!
RĂDIANU ANA-MARIA, clasa a X-a
Profesor coordonator: BURUIANĂ OANA

Fii responsabil! Și tu ești
consumator!
Luni, 27 noiembrie, la Liceul
Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” din
Iași s-a desfășurat workshopul cu tema “Fii
responsabil! Și tu ești consumator!”.
Cu acest prilej, 124 de elevi,
coordonați de dna director prof. dr. LauraMaria Cârstea și dna prof. Liana Jescu, au
participat la o dezbatere pe tema
cunoașterii obligațiilor pe care le au
operatorii economici în raport cu protecția
consumatorului, în scopul cultivării
responsabilității față de respectarea
drepturilor consumatorilor în rândul

Waterfalls: restaurantul de la
cascadă

Dacă mergeţi în Filipine şi preferaţi
să luaţi cina în picioarele goale, veţi dori să
ajungeţi la Waterfalls Restaurant din
staţiunea Villa Escudero.
Localul în aer liber, care se află exact
în mijlocul unei cascade şi al unui mic râu,
propune bucătărie locală autentică
(evident, fructe de mare) în timp ce clienţii
îşi clătesc picioarele şi se răcoresc în mica
apă curgătoare.
După masă, sunteţi încurajaţi şi să
vă scufundaţi capul în perdeaua de apă,
pentru a scăpa înăbuşitoarea climă
filipineză. Deşi cascada este artificială, se
află în mijlocul unei plantaţii istorice care
oferă un acces unic la comorile naturale ale
Filipinelor. Turiştii pot face birdwatching,
rafting pe plute de bambus şi excursii în
satele din jur. Nu uitaţi să luaţi un portofel

elevilor care se pregătesc pentru a deveni
tehnician în activități economice și
tehnician în activități de comerț.
Subiecte precum marketingul loial informarea completă şi corectă despre
produse şi servicii,
protecția vieții,
sănătății și securității consumatorilor,
protecția intereselor economice ale
consumatorilor,
practici
comerciale
incorecte și sancțiuni aplicate operatorilor
economici pentru nerespectarea legislației
specifice protecției consumatorului, au fost
moderate de profesori în colaborare cu
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Modificări fiscale de la
1 ianuarie 2018

reprezentantul Comisariatului Județean
pentru Protecția Consumatorului Iași, dna
Liliana Stan, comisar superior.

Impozitul
pe
venitul
microîntreprinderilor
Regulile privind regimul fiscal
aplicabil
microîntreprinderilor
sunt
modificate în mod semnificativ prin
creşterea plafonului de venit la 1.000.000
euro şi abrogarea tuturor excepţiilor.
Companiile - în special cele cu
pierderi reportate - şi societăţile de tip
holding care sunt în prezent plătitoare de
impozit pe profit care ar putea deveni
microîntreprinderi ar trebui să realizeze o
analiză pentru a stabili potenţialul impact al
acestor schimbări şi a identifica soluţii de
reducere a consecinţelor nefavorabile.
Majorarea plafonului la de la
500.000 de euro la 1 milion de euro pentru
încadrarea
in
categoria
microîntreprinderilor,
coroborat
cu
obligativitatea aplicării acestui regim de
impozitare prin eliminarea opţiunii de
aplicare a regimului de plătitor de impozit pe
profit in baza unor criterii precum
dimensiunea capitalului social va avea efecte
negative asupra investiţiilor din Romania.
De ce?
Toate companiile nou înfiinţate,
indiferent de dimensiunea capitalului lor sau
a investiţiilor preconizate, sunt automat
impozitate ca microîntreprinderi, in absenta
unei cifre de afaceri iniţiale. Aceste
companii, aflate în perioada de investiţii, nu
mai au posibilitatea deducerii cheltuielilor
înregistrate pe parcursul desfăşurării
activităţilor curente si investiţionale,
inclusiv în primii ani de funcţionare când, în
general, companiile înregistrează pierderi și,
în plus, se află în imposibilitatea recuperării
pierderilor fiscale înregistrate în aceşti ani
investiţionali din profiturile următorilor 7
ani, aşa cum s-ar întâmpla dacă ar putea opta

“Specializările liceului nostru sunt
orientate spre a forma elevul într-un mod
constructiv, pregătindu-l pentru viața
activă,
responsabil
și
profesionist.
Activitatea de azi, organizată în cadrul
proiectului educațional “Școala pentru
valori autentice” lansat de Inspectoratul
Școlar Județean Iași, a avut ca scop

cultivarea responsabilității în spiritul eticii
profesionale.”, a precizat directorul liceului,
prof. dr. Laura-Maria Cârstea.
ROTARU ANDREEA, clasa a XI-a G
Profesor coordonator: JESCU LIANA
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să rămână înregistraţi ca plătitori de impozit
pe profit;
- In al doilea rând, societăţile care
înregistrează o rata de profit mai mică de
6.25% raportată la cifra de afaceri sunt
nevoite să plătească un impozit mai mare.
- In al treilea rând, companiile care
aplică regimul microîntreprinderilor nu pot
beneficia de facilităţile din sfera impozitului
pe profit – de exemplu scutirea pentru
profitul reinvestit, facilităţile pentru
activităţi de cercetare-dezvoltare, ceea ce
descurajează investiţiile în domenii
strategice. Mai mult, microîntreprinderile nu
vor beneficia de credit fiscal pentru
cheltuielile cu sponsorizarea.
Nu în ultimul rand, microcompaniile
sunt exceptate din sfera de aplicare a
Directivelor
Europene.
Astfel,
microcompaniile nu pot beneficia de regimul
fiscal favorabil prevăzut de aceste Directive
(de exemplu, în ceea ce privește veniturile
din dobânzi, redevențe sau dividende).
Modificări privind impozitul pe
veniturile
persoanelor
fizice
şi
contribuţiile sociale
Transferul
contribuţiilor
se
realizează în sarcina angajatului, se reduce
cota de impozitare de la 16% la 10% pentru
cele mai multe tipuri de venituri; creşte
nivelul deducerilor personale aplicabile
veniturilor din salarii; contribuţiile sociale
datorate de angajaţi au crescut la 35%, iar
cele datorate de angajatori pentru condiţii
normale de muncă au scăzut la 2,25%.
Suplimentar, în cazul condiţiilor deosebite şi
speciale de muncă, angajatorii datorează o
contribuţie de asigurări sociale în cotă de
4%, respectiv 8%.
Persoanele care obţin venituri din
desfăşurarea de activităţi independente
datorează contribuţia de asigurări sociale în
cotă de 25% pentru un venit ales cel puţin
egal cu salariul de bază minim brut pe

ţară. Este eliminată excepţia de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
pentru veniturile din investiţii sau din alte
surse obţinute de persoanele care obţin şi
alte venituri (de exemplu, salarii, pensii).
Taxa pe valoarea adăugată
Autorităţilor fiscale li se permite să
refuze agenţilor economici deducerea TVA
doar dacă, după administrarea mijloacelor
de probă prevăzute de lege, pot demonstra
dincolo de orice îndoială că agentul
economic ştia sau ar fi trebuit să ştie că
tranzacţia în cauză făcea obiectul unei fraude
TVA, care a intervenit în amonte sau în aval
în lanţul tranzacţional.
Prin aceasta prevedere, Codul Fiscal
din Romania se aliniează cerințelor
legislației și jurisprudenței Europene.
ZAHARIA DANIEL, clasa a XI-a
Profesor coordonator: BURUIANĂ OANA

Preț plătit, preț corect
Preţul reprezintă o cantitate de
monedă pe care cumpărătorul este dispus şi
poate să o ofere producătorului în shimbul
bunului pe care acesta poate să îl ofere pe
piaţă şi exprimă, în cea mai mare măsură,
sub aspect calitativ şi structural, un
ansamblu de informaţii furnizate reciproc de
către participanţii la schimb, în funcţie de
raportul dintre cerere şi ofertă, pe de o parte,
şi în cadru legislativ, pe de alta parte, având
caracter dinamic, divers şi reglementat.
Consumatorii interpretează preţul
cu scale destul de largi, apreciindu-l astfel:
- inacceptabil: exclud cumpărarea;
- scump: este justificată cumpărarea?
- rezonabil: cumpăr;
- ieftin: este o afacere;
- foarte ieftin: cumpăr imediat, dar
nu ascunde ceva?
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Preţul este considerat de către
cumpărători un indicator al calităţii. Astfel,
de multe ori, un preţ ridicat este asociat unei
calităţi superioare. Mecanismul care explică
această asociere porneşte de la credinţa pe
care o au cumpărătorii conform căreia
ofertanţii practică preţuri corecte.

- chirie – pentru utilizarea temporară a unui
spaţiu;
- onorariu – în cazul unui liber profesionist;
- cotizaţie – pentru apartenţe la o
organizaţie;
- amendă – pentru contravenienţi;
- penalizare – pentru nereguli;
- cauţiune – ca preţ al libertăţii temporare;
- rată – în cazul unei plăţi eşalonate;
- salariu – ca preţ al muncii;
- dobânda – ca preţ al banilor împrumutaţi;
- garanţii – pentru amanetare.
Indiferent sub ce formă plătim
produsele sau serviciile de care beneficiem,
fie ca este vorba despre tarif, comision,
dobândă, chirie, rată, etc- un lucru este cert
– vrem să ne fie respectate drepturile. Avem
dreptul de a beneficia de produse şi servicii
de calitate... Deci, preţul trebuie să ne
garanteze calitatea...

Aceasta conduce la concluzia că un
produs cu cât este mai scump, cu atât
înglobează mai multe cheltuieli şi este de o
calitate mai bună. Preţul joacă un rol
important când este printre singurele
informaţii disponibile, folosite în evaluarea
unui produs. Cu cât este mai mare numărul
stimulilor care să sugereze calitatea
(imaginea mărcii, imaginea magazinului), cu
atât preţul este folosit mai puţin ca un
indicator al calităţii. Preţul este un indicator
al calităţii în situaţia în care costul de
oportunitate generat de obţinerea unor
informaţii suplimentare este mai mare decât
riscul luării unei decizii greşite.
În cadrul economiei de piaţă, se
întâlnesc şi alte ipostazele
preţului,
respectiv:
- tarif – în cazul serviciilor;
- taxă – în cazul plăţilor la bugetul de stat sau
alte instituţii financiare;
- impozit – ca preţ al dreptului de a câştiga
bani;
- comision – pentru agenţii comerciale;
- primă – în cazul asigurărilor sociale;

Recomandări și sfaturi practice
pentru consumatori pentru a ne asigura
că preţul plătit este un preţ corect:

Citiţi informaţiile cu privire la
produsele pe care vreţi să le cumpăraţi
(denumirea produsului, cantitatea, preţul,
termenul de garanţie sau de valabilitate,
riscuri previzibile, contraindicaţii şi mod de
utilizare, condiţii de conservare și păstrare
etc.), Citiţi informaţiile scrise cu litere mici;
uneori sunt cele mai importante.

Nu va lăsaţi influenţaţi de reclamă şi
ambalaj, deoarece reclama poate fi
adevarată, dar şi înşelătoare, iar ambalajul
mai atragător nu conţine totdeauna un
produs mai bun.
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Preţul şi calitatea pot varia mult;
alegeți fără grabă şi cereţi toate informaţiile
de care aveți nevoie vânzătorului (operatorii
economici sunt obligaţi să demonstreze
consumatorilor, la cererea acestora, modul
de instalare, utilizare şi funcţionare).

Preţurile, tarifele trebuie afişate în
mod vizibil şi într-o formă neechivocă, usor
de citit.

Nu vă lăsaţi impresionaţi de anunţul
”marfa vândută nu se schimbă!” - aveti
dreptul legal la înlocuirea produsului
necorespunzator
sau
la
restituirea
contravalorii acestuia şi, după caz, la
despăgubire.

Cereţi document de vânzare (bon,
chitanţă, factură).

Citiţi
(fără
jenă!)
indicaţiile
mijloacelor de măsurare la cântăriri şi
verificaţi şi preţul stabilit de comerciant.

Pentru bunurile de folosinţă
îndelungată cereţi instrucţiuni de folosire şi
certificatul de garanţie (în limba română,
chiar dacă sunt din import).

Solicitați vânzătorului să facă
demonstraţii de funcţionare de utilizare a
acestora.

După cumpărare, dacă s-a constatat
că produsul sau serviciul prestat este
necorespunzător din punct de vedere al
calităţii, acţionaţi imediat pentru rezolvarea
nemulţumirii. Prezentaţi documentele de
vânzare şi, dupa caz, certificatul de garanţie
şi solicitaţi operatorului economic de la care
aţi achiziţionat produsul respectiv să-l
înlocuiască
sau
să
va
restituie
contravaloarea acestuia.

Pentru bunurile de folosinţă
îndelungată defectate în perioada de
garanţie, vă veţi adresa unităţii “service”
menţionată în certificatul de garanţie, în
vederea remedierii.

Încercaţi să rezolvaţi problema
apărută cât mai repede; fiţi clari în modul în

care vreţi să fie rezolvată plângerea şi
adoptaţi o atitudine politicoasă, corectă şi
responsabilă, dar perseverentă. Legea vă
apără dacă aveţi dreptate.

Notaţi când, cu cine aţi vorbit din
partea operatorului economic şi răspunsul
primit.


Dacă sunteţi nemulţumiţi de modul
de rezolvare a reclamaţiei, vă puteţi adresa
direct sau prin asociaţiile pentru protecţia
consumatorilor, Comisariatului Județean
pentru Protecția Consumatorilor, sau, după
caz, instanţelor judecătoreşti competente.
PLĂMĂDEALĂ CRISTINA, clasa a XI-a G
Profesor coordonator: JESCU LIANA
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Premiul III - secțiunea Catalog - Darie
Nicoleta;
Mențiune – secțiunea Spot (producție
internă) - Toma Adelina Mălina, Popa
Alexandru, Darie Nicoleta;
Mențiune
–
secțiunea
Materiale
promoționale - Ghiță Dragoș Constantin,
Mihalachi Dumitru Alexandru, Pleșa Luiza
Ozana, Puiu Diana Gabriela, Rusu Alexandru
George, Ursu Daniel Gabriel, Vezeteu Andrei
Sebastian, Vicol Alexandru;
Mențiune – secțiunea Prezentarea Firmei de
exercițiu în limba engleză - Ghiță Dragoș
Constantin, Vezeteu Andrei Sebastian.

Palmaresul firmelor de exercițiu
În cadrul TÂRGURILOR FIRMELOR
DE EXERCIȚIU organizate în perioada 30
martie - 5 mai 2017 la București, Iași și
Focșani, elevii clasei a XII-a D, sub
coordonarea doamnelor profesor Brînză
Geanina și prof. dr. Cârstea Laura Maria, și-au
demonstrat competențele obținând rezultate
deosebite.
În
cadrul
TÂRGULUI
INTERNAŢIONAL AL FIRMELOR DE
EXERCIȚIU ediţia a XIV-a, Bucureşti, din 4 –
5 mai 2017, elevii au obținut următoarele
premii:
Premiul I - Promovează-ți orașul - Ghiță
Dragos Constantin, Mihalachi Dumitru
Alexandru;
Premiul II - Cea mai reprezentativă mascotă
- Toma Adelina Mălina;
Premiul III – Cea mai bună pagină web - Ursu
Daniel Gabriel;
Premiul Special – Cele mai multe tranzacții
încheiate - Baciu Alexandru, Crudu Andrei
Constantin, Darie Nicoleta, Ghiță Dragoș
Constantin, Lentițchi Vlad, Mihalachi
Dumitru Alexandru, Popa Constantin,
Alexandru Pleșa Luiza Ozana, Puiu Diana
Gabriela, Rusu Alexandru George, Ursu
Daniel Gabriel, Vezeteu Andrei Sebastian.
În cadrul TÂRGULUI FIRMELOR DE
EXERCIȚIU ,,Pași spre succes” cu participare
națională și internațională - ediția a IV-a –
Iași, aprilie 2017, elevii au obținut
următoarele premii:
Premiul II – secțiunea Stand - Darie Nicoleta,
Lentițchi Vlad;
Premiul III – secțiunea Prezentarea Firmei de
exercițiu în limba română- Pazurati
Gheorghe, Puiu Diana Gabriela;
Premiul III – secțiunea Site - Ursu Daniel
Gabriel;

În cadrul TÂRGULUI FIRMELOR DE
EXERCIȚIU ,,Elevul de azi, antreprenorul de
mâine” - ediția a VIII-a , 30-31 martie 2017,
Focșani, elevii au obținut următoarele
premii:
Premiul I – Personal de stand profesionist Darie Nicoleta , Lentițchi Vlad;
Premiul II – Cea mai bună prezentare PPT Pazurati Gheorghe, Puiu Diana Gabriela;
Mențiune – Cel mai bun stand - Crudu Andrei
Constantin, Darie Nicoleta, Ghiță Dragoș
Constantin, Hrițcu Doru Iulian, Lentițchi
Vlad, Mihalachi Dumitru Alexandru, Popa
Constantin Alexandru, Puiu Diana Gabriela,
Rotaru Dumitru, Rusu Alexandru George,
Toma Adelina Mălina, Vezeteu Andrei
Sebastian, Ursu Daniel Gabriel;
Mențiune – Site profesionist - Ursu Daniel
Gabriel;
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Denișa -premiul II și Bogos Bianca
Daniela-premiul III.
La aceeași categorie s-a înscris
Firma de Exercițiu a clasei a XII-a D,
grație palmaresului înregistrat prin
participarea la TÂRGURILE FIRMELOR
DE EXERCIȚIU organizate în perioada 30
martie - 5 mai 2017 la București, Iași și
Focșani, coordonați fiind de doamnele
profesor Brînză Geanina și prof. dr.
Cârstea Laura Maria.

Mențiune – Cea mai reprezentativă mascota Toma Adelina Mălina;
Mențiune – Cele mai bune Materiale
promoționale - Ghiță Dragoș Constantin,
Mihalachi Dumitru Alexandru, Pleța Luiza
Ozana, Puiu Diana Gabriela, Rusu Alexandru
George, Ursu Daniel Gabriel, Vezeteu Andrei
Sebastian, Vicol Alexandru.
URSU DANIEL-GABRIEL, clasa a XII-a D,
Profesor coordonator: dr. CÂRSTEA LAURA

Suntem Tânăra Generație

Conform
regulamentului
concursului, liceul a fost promovat intens
în
rândul
elevilor,
profesorilor,

Rezultatele deosebite obținute de elevii
liceului nostru la concursurile școlare și
Târgurile Firmelor de Exercițiu, ne-au
motivat șă participăm la concursul "AM
TALENT", organizat de Fundația PRAIS,
în cadrul programului „Suntem tânăra
generație”,
în
scopul
valorizării
talentelor liceenilor.
La categoria Știință au participat
elevele premiate la faza judeteană a
Concursului Național pe Teme de
Protecția Consumatorului „ALEGE! ESTE
DREPTUL TĂU”, coordonate de către dna
prof. Jescu Liana, respectiv: Horlenu
Maria Diana-Premiul I, Meuca Elena-

prietenilor, famiilor, pentru a obține cât
mai multe like-uri pentru postarea de pe
Facebook “Suntem tânara generatie”.
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Pentru că am obținut un număr
impresionant de like-uri, am fost
desemnați câștigători, ocupând Locul I și
Locul II și am fost recompensați cu
diplome, medalii, premii constând în
materiale sportive și Cupa „Suntem
tânăra generație”.

au participat la festivitatea de premiere
și ne-au felicitat pentru rezultatele
noastre.
Premiul pe care l-am obținut și-a

BOGOS BIANCA DANIELA, clasa a XII-a F,
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Gala Excelenței 2017 –
experiența succesului
pus amprenta asupra personalității mele,
m-a ajutat să mă cunosc mai bine, mi-a
deschis noi orizonturi și mi-a dovedit că
pot să-mi depășesc limitele.
Cu acest prilej am învățat că

Îmi amintesc cu plăcere de clipele
petrecute la sfârșitul lunii iunie în Tabăra
Delfin din Năvodari, unde a fost
organizată faza națională a concursului
„Alege! Este dreptul tău”. Gazdele au fost
excepționale, iar concurenții speciali.
Acolo am întâlnit persoane deosebite,
atât în rândul participanților, cât și al
profesorilor. Cele cinci zile de concurs au
însemnat emoții, satisfacții, formarea și
pregătirea echipei pentru reprezentarea

drumul către succes, greu și anevoios, se
parcurge cu răbdare, muncă și înțelegere.
Sentimentul de reușită, înălțător,
dar și responsabil, mi-a creat bucuria de
a fi nominalizată la GALA EXCELENȚEI ÎN
EDUCAȚIE, cel mai important eveniment
educațional inițiat și organizat anual de
I.S.J. Iași.

Regiunii de Dezvoltare Nord-Est,
creativitate și comunicare, iar rezultatele
au fost pe măsură: Premiul I la
individual și Premiul al III-lea pe echipe.
Reprezentanți ai Ministerului
Educației Naționale, ai Autorității
Naționale
pentru
Protecția
Consumatorului și ai
Asociației
Naționale de Protecția Consumatorilor

MEAUCĂ ELENI DENISA, clasa a XI-a G
Profesor coordonator: JESCU LIANA
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De la dorința de a câștiga, la
convingerea că pot reuși

și m-au susținut. Grație rezultatului obținut
am fost onorată să fiu nominalizată la GALA
EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE, un eveniment
care m-a impresionat prin ampoarea sa, atât
prin modul de organizare, cât și prin
noblețea unui destin asumat de către
personalitățile
Iașiului,
susținerea
performanței în școala ieșeană.

În clasa a IX-a am participat pentru
prima dată la etapa județeană a Concursului
“Alege! Este dreptul tău”, încurajată de
doamna profesoară Liana Jescu. Am avut
unele rețineri când am aflat despre probele
de concurs (test grilă și eseu) și mai ales
despre bibliografia recomandată. Protecția
consumatorului era pentru mine un domeniu
nou, despre care știam foarte puține lucruri,
iar legislația îmi era total străină. Au urmat
multe ore de pregătire, de explicare a legilor,
de teste, și realizarea eseului. Am înțeles cât
de important este să îmi cunosc drepturile în
calitate de consumator și, pe măsură ce mă
documentam, îmi plăcea din ce în ce mai
mult. De aici, până la dorința de a câștiga nu
a mai fost decât un pas, pe care l-am făcut cu
ambiție, perseverență și convingerea că pot
reuși. Astfel m-am calificat la etapa națională,
unde am concurat cu 88 de elevi din toată
țara. Deși mă pregătisem foarte bine, îmi era
teamă să nu greșesc din neatenție, sau să nu
mă pierd în prezența juriului și a publicului,
la prezentarea eseului.

HORLEANU MARIA DIANA, clasa a X-a H,
Profesor coordonator: JESCU LIANA

Performanța, veritabilă lecție de
viață
Concursul Național pe Teme de
Protecția Consumatorilor „Alege! Este
dreptul tău”, organizat de Ministerul
Educației Naționale în parteneriat cu
Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorului, este în fiecare an o
provocare pentru mine, aceea de a descoperi
elevi pe care să-i motivez să participe la o
competiție care, deși reprezintă o evadare
din clișeele și rutina activităților școlare, nu
este deloc ușoară. Odată făcut acest pas, de
a-i convinge să participe, urmează abordarea
cu mult curaj a confruntării cu legislația
specifică
domeniului
protecției
consumatorului, investind timp, energie,
încredere și speranțe. Apoi, pe perioada
pregătirilor, apare o legătură specială între
profesor și elev, simbioză care declanșează
dorința de a reuși, prin autodepășire.
Documentare, lucru în echipă, empatie, un
lung șir de întrebări și răspunsuri,
creativitate, voință, emoții, studiu și dorința
lăuntrică de a excela – acesta ar fi rezumatul
construcției drumului către performanță,
care, parcurs cu pasiune, transformă
aspirațiile în succes.

Am reușit să-mi controlez emoțiile și
să obțin un rezultat frumos. M-am bucurat
foarte mult să aduc Premiul al II-lea pentru
județul Iași, pentru liceul meu, pentru
familie, pentru doamna profesoară, pentru
prieteni și pentru toți cei care m-au încurajat
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Am dorit să continuăm activitatea
acestei firme întrucât tuturor colegilor din
clasa noastră le-a plăcut mult obiectul ei de
activitate: activități de design interior.
Drept urmare, am completat
documentele necesare (documente pentru
firmă preluată) pe care le-am trimis la
centrala firmelor de exercițiu, ROCT
Timișoara, în vederea reactivării firmei și,
deci, a continuării activității acesteia. După
această etapă, am început să ne organizăm
din punct de vedere structural: am ales
administratorul
firmei,
apoi
șefii
compartimentelor funcționale, apoi, în final,
fiecare elev a fost încadrat la câte un
compartiment de muncă sau altul, conform
organigramei.

Iar ca profesor, cred că nimic nu este
mai înălțător decât sclipirea de bucurie pe
care o citești în ochii copilului căruia i-ai
demonstrat, printr-o veritabilă lecție de
viață, că este capabil de rezultate deosebite și
poate fi cel mai bun.
Profesor JESCU LIANA

Pe urmele clasei a XII-a H…
Cum se obișnuiește an de an, în
cadrul firmelor de exercițiu, a venit (în
sfârșit!...) și rândul colectivului de elevi ai
clasei a XI-a I să preia o astfel de firmă de
exercițiu. Firma aleasă de către noi este FE
Fairy Land SRL și provine de la colectivul
clasei a XII-a H.

Toți cei aleși în echipa managerială
sunt persoane dornice de afirmare, cu mult
elan și entuziasm specifice vârstei, care se
gândesc deja la câteva alternative strategice
în dorința noastră de a obține cele mai bune
rezulate în confruntările ce vor veni. După
cum am mai precizat, motivul care ne-a
determinat să alegem această firmă a fost
obiectul ei de activitate, adică cel de dresing
de interior, deoarece avem multe idei în acest
sens, idei care sperăm să fie cu mult peste
așteptările clienților noștri. În același timp,
suntem conștienți de faptul că ai noștri colegi
mai mari care au creat această firmă au
muncit mult și cu dăruire pentru a face
cunoscută firma, iar nouă ne revine sarcina
frumoasă de a continua munca lor cu și mai
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multă dăruire și pasiune. De asemenea,
sperăm că munca și experiența câștigată în
cadrul firmei de exercițiu să ne fie de ajutor
atunci când vom fi angajați într-o firmă reală.

Participanții primei ediții au fost 22
elevi(clasele IX - XI) din trei licee de profil:
Liceul
Tehnologic
Economic
,,Virgil
Madgearu,,, Liceul Tehnologic Economic de
Turism și Colegiul Agricol și de Industrie
Alimentară ,,V. Adamachi,,.
Comisia de jurizare a fost formată din
bucătari cu activitate remarcabilă și
rezultate
deosebite
în
domeniul
gastronomiei la nivel local, național și
internațional, din județul Iași: Chef Gigi
Fedeleș - Restaurant Cavalerul Medieval-fost
elev al liceului, Chef Vlad Ciocan - SC Maf
Force SRL și Chef Irina Hriapcă – Cofetăria
Marabou, fostă elevă a liceului.

DUCA CRISTINA ȘI DUMITRAȘ IOANA,
clasa a XI-a I
Profesor coordonator: GRĂDINARIU MARIA

Master Chef Junior - Ediția I,
martie 2018

Sub deviza ,,În fiecare efort depus se
află o oportunitate nedescoperită, s-a
desfășurat la SC Agrement Ciric prima ediție
a concursului ,,Master Chef Junior,, la
inițiativa dnei profesor Pintrijăl Mariana și a
catedrei Turism și Alimentație/Industrie
Alimentară.
Scopul proiectului educațional a fost
atins prin oportunitatea de a cunoaște
traseul în carieră a unor foști elevi, astăzi
oameni de success dar și antreprenori de
succes.
Participanții
au
căpătat
încredere în
forțele proprii
și au avut
posibilitatea
de a demonstra
fiecare
creativitatea
în
domeniul gastronomiei și serviciilor.
Prestația elevilor a fost apreciată de comisie
și a făcut cinste dascălilor care au contribuit

Evenimentul a fost susținut de
Inspectoratul Școlar Iași și patru agenți
economici: Complex Hotelier Ciric, SC Maf
Force SRL (Mamma Mia), Restaurantul
Cavalerul Medieval și Cofetăria Marabou din
Iași.
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la formarea lor profesională, dar și imaginii
școlilor din care provin.
Activitatea a fost promovată în ziarul
Evenimentul, postul de radio România
Cultural (Pintrijăl Mariana) și TVR Iași (dr.
adj. Dobri Adriana, prof. Pintrijăl Mariana și
elev Ciobanu Valentin clasa a IX-a C).

lucruri noi de la chefii bucătari din juriu, de
la ceilalți concurenți și de la personalul
Complexului Hotelier Ciric. Au fost observați,
apreciați, iar unii au primit oferte de angajare
în viitor de la agenții economici.
Agenții economici implicați au făcut
schimb de informații și bune practici cu
cadrele didactice prezente, au remarcat că

școala
românească
păstrează
încă
gastronomia la loc de cinste, tratând-o cu
profesionalism și considerând-o împortantă
pentru păstrarea identității naționale într-o
lume cu tendințe spre globalizare.
De asemenea, au văzut oportunitatea
colaborării cu liceele de profil cu tradiție
pentru a forma împreună (prin învățământul
dual), o pepinieră de viitori specialiști și
angajați în domeniu gastronomiei pe o piață
a forței de muncă tot mai pretențioasă.
Rezultatele fructuase ale acestei
activități creează premise ca următoarele
ediții ale concursului ,,Master Chef Junior,, să
devină un proiect cu participare națională și
să reprezinte o replică demnă de luat în
considerație a concursurilor profesionale de
profil.
Mulțumim tuturor colaboratorilor și
conducerii școlii pentru sprijinul acordat.

Elevii au fost premiați cu diplome,
medalii, costume profesionale de bucătar,
bonete de bucătar, set de cuțite profesional,
voucere și multă dragoste și deschidere din
partea tuturor participanților.

Premiul Master Chef Junior a fost
obținut de eleva BÂRSAN IUSTINA de la LTEVM.
Activitatea are un rol important în
îmbunătățirea relațiilor dintre școală, agent
economic și comunitatea locală deoarece
adduce plus valoare în beneficiul tuturor.
Elevii și-au demonstrat măiestria
într-o competiție unde au avut de învățat

Catedra Turism și Alimentație / Industrie
Alimentară,
Coordonator: prof. PINTRIJĂL MARIANA
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De la pasiune la performanță Marca de calitate FE BIJUART SA

certificatul “Marca de calitate – nivel
avansat”, în anul şcolar 2017-2018 sub
coordonarea doamnelor profesor Brînză
Geanina și Cârstea Laura Maria.
Deţinerea Certificatului “Marca de
calitate” constituie un criteriu de selecţie a
firmelor de exerciţiu care doresc să participe
la competiţii internaţionale sau la alte
evenimente care impun anumite exigenţe
privind performanţele unei firme de
exerciţiu. Certificarea este valabilă doi ani,
existând posibilitatea ca fiecare firmă de
exerciţiu să participe la procesul de evaluare
în fiecare an, în vederea obţinerii
certificatului “Marca de calitate”.
O metodă interactivă de învăţare
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,
o concepție modernă despre integrare și
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare
a procesului de predare – învățare, care
asigură condiții pentru probarea și
aprofundarea practică a competenţelor
dobândite de elevi în pregătirea practică
semnifică firma de exercițiu.
Marca de calitate reprezintă un
instrument prin care se evaluează
conformitatea activității desfășurate de o
firmă exerciţiu în raport cu Standardele de
calitate specifice acesteia.
Felicitări întregii echipe BijuArt şi
profesorilor îndrumători, Brînză Geanina și
Cârstea Laura Maria, pentru rezultatele
obţinute!

FE BijuArt SA reușește să
dobândească “Marca de calitate” a
Firmelor
de
exerciţiu,
competiţie
desfăşurată în fiecare an de către
Ministerul Educaţiei Naţionale prin
Centrala Naţională a Firmelor de Exerciţiu
(ROCT).
Echipa BijuArt este formată din elevii
clasei a XII-a D din cadrul Liceului Tehnologic
Economic ,,Virgil Madgearu” Iași. Pasionați
de munca pentru firma de exercițiu - de
informatică, marketing, contabilitate, artă,
comunicare și bune abilități de lucru în
echipă elevii clasei a XII-a D au dorit să
încununeze munca prin participarea la
competiția “Marca de calitate” motiv pentru
care au pregătit un material extrem de
complex compus pe baza următoarele

DARIE NICOLETA, clasa a XII-a D
Profesor coordonator: BRÎNZĂ GEANINA

criterii: Planificare şi organizare”(PO),
„Managementul
de
personal”
(RU),
„Managementul calităţii” (MQ), „Achiziţii şi
vânzări” (AV), „Taxe şi impozite” (TI),
„Financiar-contabil” (FC). În cadrul acestei
competiții FE BijuArt SA a obținut
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