
 

Consiliul Școlar al Elevilor Lovrin                                                              Liceul Tehnologic ”Romulus Paraschivoiu” Lovrin 

Revista se distribuie gratuit 

A m început un nou an școlar cu emoție și speranță, toți având același 
obiectiv: să cunoaștem mai multe lucruri și să le aplicăm în viața de     

zi cu zi. 
          Avem un nou regulament școlar, sunt schimbări pe care trebuie să 
le efectuăm din mers. 
         Aștept din partea elevilor implicare în activitățiile pe care ni le-am 
propus pentru anul 2015, și anume: amenajarea curții, cu un teren de 
sport în aer liber și amenajarea subsolului școlii (beciului), într-un spațiu 
folosit (de exemplu o sală de festivități). Chiar dacă această amenajare se 
va derula pe parcursul a doi-trei ani, este important să începem încă de 
anul acesta. 
     Fac un apel la elevi să păstreze curățenia în școală astfel vor fi necesari 
mai puțini bani pentru igienizare, pemițând investirea lor în obiectivele 
propuse. 
     Sunt convinsă că în rândul elevilor vom găsi înțelegere și sprijin 
pentru ca proiectele conducerii și catedrelor didactice să se poată 
îndeplini. Succes în continuare tuturor elevilor din Liceul Tehnologic 
„Romulus Parashivoiu” Lovrin. 

Dir. Prof. Claudia Hodorog 
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C a în fiecare an nou școlar, echipa care formează consi-
liul elevilor s-a schimbat. Această schimbare a avut loc 

în urma unor alegeri democratice, a căror comisie a fost 
coordonată de către fostul președinte, Raul Ruda, ajutat de 
către Cristina Pop, Paula Tripunescu, Alexandra Grigoraș 
și Flavia Ruda. 
   Așadar anul acesta consiliul este format  din Andrei    
Vacariu - Președinte, Ciprian Borozoiu și Patricia Baboș -
Vicepreședinți, Darius Danci - Secretar, iar șefii de depar-
tamente sunt Denisa Mesaroș, Flavia Ruda, Emilia Popa, 
Adela Macra, Daniel Rociu, Mărioara Moldovan, Roxana 
Hotea și Dragoș Coroban.    
   Activitățiile derulate de consiliu au ca scop dezvolatarea 
elevilor din toate punctele de vedere, precum fizic, emoți-
onal sau cultural. 
   În acest scop pe durata acestui an se vor organiza între-

ceri sportive, activități de informare pe o anumită temă, 
concursuri care să implice colectivul întregii clase și multe  
altele. 
   În final, scopul acestor activități este 
acela de a relaxa dar 
și de a ajuta prin 
câștigarea unor ex-
periențe noi, rea-
lizate într-un cadru 
prietenos. 
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Consiliul Elevilor - O nouă echipă 

    „Scopul educației este transferul de flacără.” 
V  G  



 

”Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce 
dăruiești” 

Maica Tereza 

C u ocazia perioadei de sărbători din decembrie, con-
siliul elevilor din școala noastră a organizat, ca și în 

2013, o campanie de ajutorare a copiiilor mai puțin no-
rocoși din Lovrin. În acest scop s-au organizat trei ate-
liere de creație. Unul s-a realizat cu ocazia zile de 1 De-
cembrie, al doilea pentru Moș Nicolae și ultimul pentru a 
confecționa decorațiuni cu tema Crăciunului, dar și o 
strângere de fonduri de la cei dispuși să ne ajute. 
   În cadrul acestor ateliere au fost confecționate pe rând, 
brățări tricolore, bețele lui Moș Nicolae și desigur deco-
rațiuni pentru Crăciun. Acestea au putut fi cumpărate în 
cadrul școlii, dar și duminica, în timpul pieței 
săptămânale. 
   Evenimentele s-au desfășurat într-o manieră foarte 
plăcută astfel că fondurile adunate ne-au permis să le 
dăruim pachete cu diverse produse acestor copilași. 
   Prin această activitate am considerat că și noi în cali-

tate de elevi putem face o mică bucurie, mai ales în peri-
oada sărbătorilor, acest act ținând doar de voința         
noastră.  
                                             Președinte CȘE,  Andrei Vacariu 
 

 

F irma de exercițiu este o metodă inte-
ractivă de învățare pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, o concepție 
modernă de integrare și de aplicare interdis-
ciplinară a cunoștințelor, o abordare care 
asigură condiții pentru probarea și apro-
fundarea practică a competențelor dobândite 
de elevi în pregătirea profesională. 
     Firma de exercițiu este potrivită pentru 
dobândirea, verificarea și aprofundarea cu-
noștințelor comerciale, formarea abilităților, 
a capacitățiilor personale și a modurilor de 
comportament în toate domeniile din struc-
turile întreprinderii, de la referent până la 
întreprinzător. Punctele forte ale firmei de 
exercițiu sunt abordarea practică și contactele 
cu mediul extern. Asemănător întreprin-
derilor din economia de piață reală, firmele 
de exercițiu se află într-o relație de afaceri.                       
Firma de exercițiu este modelul unei 
întreprinderi al cărei scop îl reprezintă 
învățarea. Modelul permite simularea activi-
tăților dintr-o întreprindere economică reală. 

Obiectivele firmei de exercițiu: 
 -familiarizarea elevilor cu activitățile 

specifice firmei reale 
- simularea operațiunilor și a pro-

ceselor economice specifice mediului real de 
afaceri 

- perfecționarea limbajului specific 
afacerilor 

- dezvoltarea de competențe necesare 
unui întreprinzător dinamic: gândire critică, 
luare de decizii, asumarea responsabilităților, 
lucrul în echipă, inițiativă, autoorganizare și 
autoevaluare a resurselor individuale 

- facilitatea trecerii absolvențiilor de la 
școală la viața activă și a adaptării la nevoile 

pieței muncii 
 
       Evolutia conceptului  
“Firma de Exercițiu” în România 
 
Introducerea metodei de învățare 

“firma de exercițiu” învățământul profesional 
și tehnic din România s-a realizat în perioada 
2001-2004 prin proiectul ECONET. 

În urma rezultatelor obținute și a suc-
cesului înregistrat, l-a finalizarea proiectului, 
s-a luat decizia strategică de a implementa la 
nivel național această metodă interactivă. 
Anul școlar 2006-2007 a adus extinderea 
utilizării metodei la nivelul tuturor unităților 
de învățământ profesional și tehnic, profil 
servicii, prin introducerea conținuturilor 
specifice în curriculum-ul național.  

 
Avantaje ale activității din                                              

yft=           firma de exercițiu 
Metoda de învățare “firma de exer-

cițiu” reprezintă baza pentru o formare care 
satisface cerințele pieței muncii, cerințe aflate 
în concordanță cu standardele europene. 
Activitatea în cadrul firmei de exercițiu se 
desfășoara exact ca și în mediul economic 
real singura deosebire este că firma de exer-
cițiu desfășoară toate activitățiile în mediul 
virtual prin intermediul centralei ROCT. De 
la înființarea firmei de exercițiu până la li-
chidarea ei toate activitățiile sunt similare cu 
ale firmei reale. 

Activitatea se desfășoară pe departa-
mente fiecare elev având posibilitatea să 
cunoască activitățile fiecărui departament 
deoarece se va face inclusiv rotația posturilor. 

Vor colabora cu celelalte firme din 

rețeaua națională și internațională, vor înche-
ia tranzacții cu acestea vor întocmii docu-
mente justificative pentru achiziții și vânzări, 
pentru plăți și încasări și bineînțeles vor  
efectua înregistrările contabile cuvenite. 

Fiind liceu tehnologic cu profil servicii 
ne-am adaptat cerințelor și am înființat de-a 
lungul acestor ani mai multe firme de exer-
cițiu la nivel de școală cu care am participat la 
toate competițiile organizate în acest sens. 

Cele mai bune  rezultate obținute de 
firmele noastre de exercițiu de-a lungul anilor 
au fost anul trecut cu FE ISLAND OF CAKES 
SRL înființată de elevii clasei a XI a sub coor-
donarea profesoarei Coroban Lăcrămioara și 
care a participat la faza județeană a com-
petiției BUSINESS PLAN unde a obținut 
Mențiunea II, la Târgul Firmelor de Exercițiu 
organizat la Lugoj unde la competiția CEL 
MAI PROFESIONAL  CATALOG a luat 
Premiul II și a încununat cu un merituos 
PREMIUL I la Târgul Firmelor de Exercițiu 
din Timișoara la competiția  CELE MAI 
MULTE TRANZACȚII ÎNCHEIATE. 

Vreau să felicit elevii clasei a XI a 
pentru implicare și să invit și pe ceilalți elevi 
ai liceului nostru să se implice ca rezultatele 
vor fi pe măsura fiindu-le de folos pe viitor la 
angajarea pe piața muncii. 

 
Prof. Coroban Lăcrămioara 

Un Crăciun pentru fiecare 

Firma de exercițiu 
Competențe teoretice ale activității firmei de exercițiu 

pagina 2 



 

 

Ce a însemnat Balul Bobocilor ? 

Î n mare parte am participat la acest concurs pentru că este o 
experiență unică în viață, cât și pentru că îmi doream foarte 

mult să câștig titlul. 
Pot spune însă că nu totul a fost roz  deoarece a fost nevoie să 

sacrific mult timp pentru repetiții. Totuși, când am fost anunțat 
Mister Boboc am simțit că totul a meritat. Am fost surprins de-
oarece nu mă așteptam să câștig și am simțit că sunt special. 

Aș vrea să le mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor și 
colegilor din clasa a XII-a pentru organizarea acestui bal, dar și 
juriului pentru voturile acordate. 

Baboș Patricia - Miss Boboc 2014  

Buzatu Dan - Mister Boboc 2014 

P entru mine balul bobocilor a însemnat o experiență de 
neuitat și care merită trăită. 

   Doresc să le mulțumesc organizatorilor pentru sprijinul  
acordat, juriului și nu în ultimul rând prietenilor mei pentru 
că au fost alături de mine și m-au susținut. 
   Chiar dacă am muncit mult pentru proba individuală și am 
căutat în disperare ținuta perfectă, nu regret nimic deoarece 
toate aceste aspecte au fost date uitării în momentul în care 
am pășit pe scenă. 
   Cu toate acestea balul nu înseamnă numai titlul în sine, ci 
înseamnă distracție, prieteni noi și amintiri frumoase și 
amuzante. 

G reu de spus, sunt emoții 
îngrozitoare, au fost 6 

săptămâni de stres continuu, ore 
peste ore de repetiții, nervi și certuri 
dar cu toate acestea nu am renunțat. 
   Mi-am dorit foarte mult timp să 
ajung să organizez un așa eveni-
ment. Știu că părerile sunt împărțite  
dar cred că  balul a fost un succes. 
   Experiența de prezentatoare a fost 
una unică, aș repeta seara, dar aș pre
-fera să vorbesc liberă în detrimentul 
cititului. Trebuie să recunosc că 
Mihai a fost un element cheie, m-a 
ajutat enorm. 
   Mă bucur foarte mult că doamna 
directoare Hodorog Claudia a fost 
mândră de noi, pentru mine apreci-
erea dânsei a însemnat foarte mult,                 

m-a făcut să cred că nu e imposibil 
de impresionat. 
   Doresc să închei cu o simplă 
propoziție: 
    NU E SIMPLU DAR MERITĂ ! 

Tripunescu Paula, clasa a XII-a 
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Am întrebat elevii ce ar schim-
ba ei la școală. Răspunsurile 
acestora au fost foarte variate, 
de la cele mai seriose până la 
cele mai amuzante, noi se-
lectându-le pe cele considerate 
mai potrivite. 

Dorințele elevilor 

”Ne dorim mobilier nou în clasă” 

”Vrem să avem Wi-Fi în clase, 
măcar în timpul pauzelor” 

”Îmi doresc profesori zâmbitori, 
cu răbdare și <<putere>> de a 
înțelege generația de azi” 

”Eu vreau să facem activități pe 
clase, în care să ne implicăm toți” 

”Aș vrea să reamenajăm curtea, să 
plantăm în ea copaci și să fie ame-
najat un spațiu cu flori” 

”Să puneți muzică pe hol, să nu 
mai fie pauza așa posomorâtă” 

”Ar fi frumos dacă ar fi organizate 
activități care să implice muzica și 
sportul” 

”În curte să fie aduse mai multe 
bănci, să nu mai fie competiție 
pentru ele” 

”Îmi doresc un loc unde să se 
poată servi masa afară ca în șco-
liile din alte țări” 

”Vreau un coș de baschet sau o 
poartă de fotbal în curte, să nu 
mai pierdem pauzele degeaba” 

”Un aparat cu mâncare, să putem 
să ne luam mâncare fără a mai 
trebui să ieșim din școală” 

 

 



 

Moment inspirațional...                                                                             

Sunt un bolnav, sunt un nebun 
Mă frământ și încerc să mă adun 
Suferința mea nu e lumească  
Boala vrea doar să mă păcălească 

O simt, o trăiesc și parcă-mi place 
Dar mereu mă simt ca pe ace 
Poate e doar în capul meu 
Sau să vorbească oare sufletul meu ?  

Un mesaj are el să spună ? 
Dar o face dur, parcă fulgeră și tună 
Mereu învăț pe calea grea 
Dar acum parcă nu aș vrea 

Totuși am o presimțire 
Că mai târziu o să simt o mulțumire 
Dacă cumva toată povestea... 
Îi ca să mă învețe cum se simte dragostea ? 

Andrei Vacariu, clasa a XI-a A 

 

P entru restul anului școlar consiliul elevilor și-a propus 
o serie mare de activități variate și interesante. 

   Pentru semestrul al doilea sunt programate activități 
care au ajuns deja să poată fi numite tradiții. Așadar prima 
activitate va fi ”Dragobetele”, mai apoi urmând ”Târgul de 
mărițșoare„, iar odată cu venirea căldurii să se organizeze 
”Cupa Romulus”, în 2 moduri, Handbal– Fete și Fotbal-
Băieți. Competiția se va desfășura atât pentru elevii de 
gimnaziu, cât și pentru cei de liceu. 
Vom arăta și că elevilor le pasă de mediul înconjurător, 
astfel că vom organiza o acțiune de ecologizare în care 
așteptăm cât mai mulți voluntari. 
   Pentru a termina un an  așa cum se cuvine CȘE va orga-
niza la mijlocul lunii mai, Balul Liceului unde sunt aș-
teptați toți elevii care vor să se distreze după un an de 
muncă. 
 
 
 

Activități ce vor urma... 

Activitatea Data 

Dragobetele 24.02.2015 

Târg de mărțișoare 23.02-01.03.2014 

Acțiune de ecologizare Aprilie 2015 

Cupa Romulus Aprilie 2015 

Balul Liceului Mai 2015 

Se încarcă activități noi și interesante. 

           Vă rugăm așteptați… 
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Orologiul sună, zece jumătate  

Lumea se adună‚ unul dă din coate  

-Deschide ușa! Să intrăm cu toții  

Nu îți face griji nu suntem hoții‚  

Clubul se deschide‚ lumea se distrează  

Bea și suspină‚ cântă și dansează‚  

Căci de luni, iară va să vină  

Săptămână nouă și o să muncească;  

Până în weekend‚ când se vor întoarce  

Și o să cheltuiască zeci de mii de lei  

Pe o melodie ce o cântă unul cu doar două clase  

Asta-i societatea în care trăim!  

Cu imoralități și multe nedreptăți.  

Ciprian Borozoiu, clasa a X-a A 

Realizată cu sprijinul ONG-ului „Asociația pentru Mediu și Educație”, 
Consiliului Școlar al Elevilor și Liceului Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” 


