
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

  

Laboratorul de vise 

 

 ed 

Liceul Tehnologic “Dumitru 

Dumitrescu” 

 

 ,,Un om educat se deosebește de 
un om needucat, așa cum un om 

viu se deosebește de un om 
mort.”   

                             Aristotel 



                                                                                                                             

 

EMMANUEL DE MARTONNE (1873 - 

1955) 

 Centenarul Marii Uniri este anul care ne 

aduce în prim plan bucuria omagierii 

reîntregirii neamului românesc și nu în 

ultimul rând a celor care au avut o 

contribuție la înfăptuirea acestui act. 

Diplomația franceză a susținut decisiv 

cauza românilor la Conferința de Pace de la 

Paris (1918-1920), iar statul francez a avut 

un rol important în consolidarea statului 

român unitar după încheierea tratatului de 

la Trianon (fig. 1). O mare personalitate a 

acelor vremuri a fost geograful Emmanuel 

de Martonne, acesta a făcut parte din 

misiunea universitară franceză condusă de 

matematicianul Lucien Poincaré, de la 

Universitatea Sorbona din Paris, care s-a 

ocupat de problemele organizatorice și 

administrative în provinciile unite cu 

vechiul Regat.  

 Emm. de Martonne nu era străin de 

România, primul contact cu țara noastră l-a 

avut încă din anii studenției la Facultatea 

de Istorie a Școlii Normale Superioare din 

Paris (1892-1895), unde a fost coleg și 

amic cu Pompiliu Eliade, ulterior istoric 

literar și profesor la Universitatea din 

București. A vizitat țara noastră pentru 

prima dată în 1897, iar interesul pentru 

România s-a concretizat în studiile sale de 

geografie asupra spațiului românesc. Prima 

lucrare asupra spațiului geografic 

românesc a fost un studiu de geografie 

fizică (geomorfologie) care s-a intitulat 

„Sur la période glaciaire dans les Karpates 

méridionales”. 

                     Prof. dr. Marius Florin MARCU 
 

 

 

 

  

A realizat două teze de doctorat, susținute 

la Sorbona, un studiu monografic intitulat 

„La Valachie” (1902) și „Recherche sur 

l´évolution morphologique des Alpes de 

Transylvanie (Karpates 

méridionales)”(1907), urmate de 

numeroase studii de geografie fizică și 

umană, în anii următori. Pe lângă faptul că   

a fost un mare geograf, a intrat în memoria 

poporului nostru ca fiind savantul de 

renume internațional care a pledat cu 

argumente științifice și real istorice, pentru 

unitatea românilor. 

 Studiile sale l-au recomandat ca pe 

un bun cunoscător al situației românilor și 

au constituit puncte de vedere puternice, 

elaborate sub formă de documente în cadrul 

Comitetului de Studii de pe lângă 

Conferința de Pace de la Paris. În 

colaborare cu alți mari geografi, a elaborat 

hărțile de detaliu privind repartiția pe 

criterii etnice a populației din spațiul 

carpato-danubiano-pontic, care au stat la 

baza stabilirii granițelor României cu 

statele vecine (Ungaria, Regatul Sârbilor, 

Croaților și Slovenilor, Bulgaria și Rusia). 

Intervenția lui Emm. de Martonne în cadrul 

Comisiilor Teritoriale de la Paris (1919), a 

fost hotărâtoare în stabilirea granițelor 

româno-maghiară, româno-sârbă, româno-

rusă și româno-bulgară (fig

          

OMUL CARE A PUS ROMÂNIA MARE PE HARTA 

EUROPEI 

Fig. 1 Palatul MareleTrianon de la Versailles                            Fig. 2 România în perioada interbelică 

 

Bibliografie: Loghin V. – „Emmanuel de Martonne și România”, Universitatea Valahia, Târgoviște;  

       wikipedia. 

 



 

 

  

de la D.D. 

1. Ce ar trebui să știe fiecare 

român despre ,,Unirea de 

la 1 Decembrie 1918”? 

 

3. Ați afirmat că nu a fost un act al 

politicienilor, ci al poporului. Dacă 

ne puteți detalia acestă idee… 

2. Într-o frază, vă rugăm să ne clarificați, 

care este legătura dintre România 

anului 1918 cu România lui 2018? 

 



                                                                                                              

 

 

  Dumitru Dumitrescu (n. 7 

septembrie 1904, Buftea - d. 20 

septembrie 1984, București) a fost un 

academician român, inginer, membru titular 

(1963) al Academiei Române. 

 

    Reformele succesive din anii 1972, 

1978, 1980, ca şi cele de după 1989, au făcut 

din şcoala iniţială un grup şcolar cu o structură 

organizatorică solidă, capabil de a pregăti elevii 

nu numai într-o anumită meserie, ci şi de a-i 

educa, de a-i forma ca oameni, ca cetăţeni. În 

anul înfiinţării, liceul funcţiona într-un singur 

corp de clădire destinat orelor de curs, atelierul 

şcoală şi cantina fiind încă în construcţie. 

Astfel, domnul maistru instructor  Hudişteanu 

Dumitru îşi amintea că la etajul I şi parter erau 

birourile şi sălile de clasă, iar la etajul II erau 

improvizate dormitoarele elevilor şi ale 

cadrelor didactice. Mesele la cantină se 

serveau în trei serii, din cauza numărului mare 

de elevi. Cursurile s-au desfăşurat în cabinete 

şi laboratoare de specialitate, instruirea 

practică în atelierele şcolare, toate dotate de 

Ministerul Energiei Electrice. Până în 1990, 

elevii au participat la activităţile de 

autogospodărire. În cămin exista elev de 

serviciu-planton pe fiecare palier, elevii 

asigurau curăţenia, iar la cantină participau la 

pregătirea şi strângerea mesei.Pentru a li se 

micşora costurile de cazare şi masă, elevii 

interni erau nevoiţi să cultive legume în serele 

şcolii. Din resturile alimentare de la cantină, cât 

şi din porumbul obţinut în schimbul muncilor 

agricole, erau hrăniţi porcii din gospodăria 

anexă a şcolii.  

 

  În anul 1974, se transformă în Liceul de 

Electrotehnică Buftea, până în anul 1976, când 

își schimbă denumirea în Liceul Industrial 

Buftea. Din anul 1993 se revine la denumirea 

de Grupul Școlar Energetic Buftea, până în anul 

2000, când i se acordă denumirea de Grupul 

Școlar ”Dumitru Dumitrescu” Buftea, după 

numele academicianului Dumitru Dumitrescu, 

născut în acest oraș. 

  Prin decizia din 2012 instituția își va 

schimba denumirea în Liceul Tehnologic 

”Dumitru Dumitrescu”.           

                                                                                                                      

  

Informaţii referitoare la trecutul liceului 

Date biografice 



                                                                                                              

 

 

 

  În ultimii ani, școala a beneficiat de un proiect 

de reabilitare și dotare prin Fondul European 

pentru Dezvoltare Regională. Fiecare cabinet și 

laborator din corpul reabilitat este dotat cu 

material didactic specific, PC, imprimantă, 

videoproiector, precum și cu mobilier nou. 

Sălile și terenurile pentru educație fizică sunt 

dotate cu materiale didactice moderne, iar 

cabinetele, laboratoarele şi atelierele 

destinate disciplinelor tehnice sunt dotate cu 

material didactic prin proiect PHARE. 

   Şcoala noastră dispune de: 

 

   

   

 

Trecut vs Prezent 

2 laboratoare

• fizică

• informatică

• chimie

laborator 
chimie

17 cabinete 
diferite

• 2 cabinete
fonice

11 
laboratoare 

• electrotehnică

• mecanică

• construcţii

2 
laboratoare 
informatică

sală de 
sport 

• sală de gimnastică

• sală de sport

• teren de tenis

• teren de sport

sală 
multifuncţi

onală

bibliotecă



                                                                                                              

 

  

 

  

  Ne mândrim cu ia românească și o purtăm cu drag, însă cât de 

multe lucruri știm, cu adevărat, despre istoria ei? Ia, numită și 

cămașă cu altiță, este cea mai cunoscută și, cu siguranță, cea mai 

reprezentativă piesă a costumului tradițional românesc. Extrem de 

importantă în viața satului, ia a suferit de-a lungul timpului 

modificări, fiind influențată și de portul de la oraș. Nu se cunoaște 

cu precizie momentul apariției acestui articol de îmbrăcăminte, 

însă cercetările atestă faptul că ia ar putea data încă din perioada 

culturii Cucuteni. 

 

  Mai mult decât atât, ia noastră are și o zi dedicată – data de 24 

iunie este acum marcată drept Ziua Universală a Iei. Această zi este 

serbată în peste 50 de țări și mai mult de 100 de orașe. Nu este o 

întâmplare faptul că data acestui eveniment coincide cu o 

sărbătoare importantă a românilor, respectiv Sânzienele, deoarece 

ia are brodate simboluri magice, destinate să o apere de rele și de 

ghinioane pe cea care o poartă. 

 

  Ia românească a devenit populară printre vedetele de la 

Hollywood și nu numai.  

   Fotomodele și actrițe precum Kate Moss, Nicole Kidman, Halle 

Berry, Emma Stone, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Katie 

Holmes, Emma Watson, Sharon au purtat ia românească. 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Auburn Reed a pierdut tot ce avea mai de pret. Dar 
acum, în încercarea de a-și reface viața, știe exact ce are de 
făcut și e pe deplin conștientă că nu-și poate permite nicio 
greșeală. Cu toate acestea, nu se așteaptă ca, atunci când 
pășește într-un atelier de artă din Dallas, în căutarea unui loc 
de muncă, să fie incredibil de atrasă de Owen Gentry, artistul 
misterios care deține atelierul. 

Auburn dă frâu liber sentimentelor sale, dar află apoi că 
Owen ascunde un secret teribil. Trecutul lui pătat amenință 
să distrugă tot ce Auburn iubește mai mult, și de aceea 
trebuie să-l îndepărteze pe Owen din viața ei. 

 

 

Bree Prescot sosește într-o mică localitate de provincie 

cu speranța că aici va fi locul unde își va găsi liniștea 

sufletească pe care o caută cu disperare, după un moment 

traumatizant petrecut într-o noapte cumplită, când tatăl ei a 

fost ucis. 

 În timp ce se instalează în noua ei locuință, soarta i-l 

scoate în cale pe Archer Hale, un tânăr singuratic și misterios, 

care ascunde în sufletul său o suferință profundă. Este un om 

fără voce și discret, care, pentru toți locuitorii orașului, în afară 

de Bree, trece neobservat. 

 



                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De  ascultat  și  de  vizionat 
 

Major Lazer feat. Raye- Tied Up Marshmello feat. Bastille- Happier Smiley feat. Dorian- Aprinde Scânteia 

Filmele pe care trebuie neapărat să le vizionezi toamna aceasta, împreună cu prietenii tăi, la 

cinema: 

 

Melodiile noi pe care merită să le asculți toamna aceasta: 

 



                                                                                                              

 

 
  

Mens sana in corpore sano 
 

Busuiocul este renumit pentru gustul, 

parfumul, uleiurile esenţiale şi proprietăţile 

sale vindecătoare. Soiul întâlnit, de obicei, în 

bucătărie e stebusiocul-dulce, 

Ocimumbasilicum.A fost, de asemenea folosit 

cândva la prepararea alifiilor, pentru familiile 

regale. 

 

   Lavanda are un efect profund relaxant, calmant şi 

revigorant. E un antidepresiv uşor care ajută la 

combaterea melancoliei. Este una dintre plantele 

ideale, deoarece elimină tensiunile, stresul şi 

insomnia.După o zi lungă, încearcă o baie în care ai 

pus câteva picături de ulei esenţial, sau un săculeţ 

în care ai strâns o mînă de flori de lavandă și îndată 

te vei simți relaxat! 

 

  Florile de muşeţel conţin cantităţi mari de 

azulenă, un ulei volatil cu o gamă largă de 

principii active care servesc ca agenţi 

antiinflamatori şi antitermici, ceea ce face din 

muşeţel un tratament util pentru artitră şi alte 

boli inflamatorii. În plus, ceaiul rezultat din 

aceste plante esti un adevărat tratament 

pentru insomnii. 

 

 

Busuioc 

Muşetel 
 

Lavandă 



                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

Anul ăsta-n calendar, 

Apare ceva, numit Centenar... 

Ceva important pentru a noastră România, 

Ceva ce ar trebui să ne aducă-n suflet, 

bucurie. 

 

Căci acum o sută de ani, 

România fiicele-n brațe-şi ținea 

Şi odată pentru totdeauna, cu ele, se unea. 

 

Dar cum să ne bucurăm de Centenar, 

Când sunt oameni care n-au un ban în 

buzunar, 

Când România n-are viață, n-are cultură, 

Când omenia nu mai e pură? 

 

Fără înţelepciune în vorbe, în fapte, 

Tot ce a însemnat Unirea rămâne în spate... 

 

Români plecaţi în ţări străine,  

Au uitat, Românie de tine, 

Nu-s aici, să te aniverseze 

"La mulți ani, ţara mea!" să-ţi ureze... 

 

În an de Centenar, sunt oameni ce n-au o 

pâine, 

Oameni ce pentru bani, duc o viață de câine, 

Spitale în care abia dacă găseşti doctori, 

În care, aşteptând după ajutor, mori. 

 

Oameni ce scandează pentru dreptate, 

 

 

 

 

 

 

 

Referendum pro normalitate, 

 

Proteste cu victime nevinovate, 

De ce în an de Centenar, apar toate? 

 

De ce am uitat de Unire, 

De ce nu mai cântăm pentru a ţării noastre, 

nemurire? 

Acum, în an de centenar...privim în gol...o 

dată, 

Data în care ţara noastră a fost creată. 

 

Subliniez prea mult adevăr? 

Îmi pare rău, dar nu pot crea o poveste trasă 

de păr, 

Nu pot spune că totu-i bine 

Când, România mea, toţi au uitat de tine! 

 

Nu pot să mint că oamenii au de toate, 

Nu vrem doar vorbe, vrem fapte! 

Vrem ca anul ăsta, de Centenar, 

Să ne bucurăm, nu să privim în calendar, 

Vreau să-ţi cântăm ţie, Românie, 

Să-ţi aducem, în suflet, mândrie! 

 

Unde-s fii tăi, țara mea? 

De ce nu-s aici, de ziua ta? 

 

Acum, la 100 de ani de la unire, 

Întoarceţi-vă, români, la a voastră...Românie! 

 

 

             Silivan Alexandra, clasa 10 F 

                  21 septembrie 2018 

  

Creaţ ii literare 

România noastră  plânge 



                                                                                                              

 

 
Bunica-mi povestea mereu de ţara mea, 

De toată armonia ce domnea în ea, 

Îmi povestea cum toți lucrau, 

Cum parlamentarii ajutau, nu furau. 

 

Bunicul, îmi povestea şi el, 

Cum împreună, românii, aveau forță de oțel, 

Cum românii se mândreau 

Și ,,M-am născut în România!", spuneau! 

 

Eu? Eu ce-o să le spun alor mei nepoți? 

Că țara mea a ajuns să fie plină de hoți? 

Că în ziua de astăzi România 

Aduce dezgustul și nu mândria? 

 

Ce-o să le spun? Că se fură? 

Că-s oamenii ce n-au ce duce la gură? 

Că respectul și iubirea au pierit 

Iar ura și hoția l-au înlocuit? 

 

Unde e țara de care bunicii îmi vorbeau? 

Locul plin de armonie și oamenii ce pentru 

țara lor munceau, 

Locul acela, pe care îl numim "acasă"... 

E astăzi...locul de care nimănui nu-i pasă! 

 

Unde e țara de atunci, ce-i țara de azi? 

Ce-i locul ăsta în care dacă n-ai bani, rabzi? 

Ce-i locul ăsta plin de hoție, 

Unde ești tu, Românie? 

 

Hoți. Ură. Proteste cu victime nevinovate, 

Copii ce n-au ce mânca, 

Oameni ce n-au unde lucra, 

De ce se abat asupra ta, Românie, toate? 

 

 

Alexandra Silivan, clasa 10 F  

    25 septembrie 2018 

 

100 de ani de dragoste  

100 de ani de Românie  

Pământ prea Sfânt și strămoșesc  

Azi vreau sa-ti spun ca te iubesc. 

 

Prin câte tu ai trecut... 

O,tu dulcea-mi comoară  

Câți te-au râvnit 

Dar eroii noștri te-au păzit. 

 

Azi în slavi îi ridicam  

Prea sfinte nume, 

România noastră are 

Ce țării îi aduc onoare. 

 

Prea nalți poeți  

Ce-au fost... 

Si-n veci n-o sa mai fie  

Găsești doar în scumpa noastră  

                                          Românie 

                             Tache Cristina, clasa 9F 

 

  

Unde-i ţ ara mea? 100 de ani de dragoste 



                                                                                                              

 

        

   

                                                                        de Tăiatu Ionuţ, clasa 9 F 

 

  

Ficţ iune literară  

  Istoric vorbind , din timpuri depărtate, străbunii au avut multe 

presimțiri legate de unirea acestor teritorii. Fiecare dintre ele avea la bază un 

personaj mitic căruia din punct de vedere descriptiv îi lipsea celelalte 3 părți. 

Astfel, Regatul României era reprezentat de întruchiparea curajului și a 

bunătății, Transilvania de către întruchiparea bogăției, Basarabia de către 

întruchiparea credinței și a iubirii, iar Bucovina de către întruchiparea 

sufletului . Toți își doreau această Unire , însă nu recunoșteau datorită faptului 

că se mințeau că ei sunt perfecți. La data de 1 Decembrie 1918 , prin 

rugămințile oamenilor, se unesc formând un nou stat independent sub numele 

de România în care calitățile lor însoțesc chiar şi în prezent inimile românilor.  

 



                                                                                                              

 

  

Smartwatch-ul a fost 

lansat la târgul IFA .Pe 

lângă binecunoscutele 

funcţii de fitness, gadget-

ul vine si cu opţiunea de fi 

folosit pe post de 

telecomandă pentru 

controlul altor dispozitive 

cum ar fi TV, homecinema, 

etc. 

Pur și simplu rulați stiloul în 

orice text tipărit - carte de 

studiu, roman, ziar sau 

etichetă de produse 

alimentare.  

Pixul citește apoi textul cu 

voce tare, într-o voce cu 

accent britanic în limba 

engleză. 



                                                                                                              

 

 

  

 

 

 

  Aparatul cu care a fost 

fotografiată Marea Unire 

de la 1 decembrie 1918 se 

află încă în Alba Iulia, ca 

parte a colecţiei Muzeului 

Naţional al Unirii. 

 Exact la 1 Decembrie 

1918, regele 

Ferdinand şi regina 

Maria au reintrat 

victorioşi în Bucureşti.  

România a obţinut 

recunoaşterea definitivă a 

Marii Unirii abia după doi 

ani. 

Mișcarea feministă din 

Transilvania a contribuit 

la înfăptuirea Marii Uniri. 

Minerii au fost printre 

cei mai numeroși și 

memorabili participanți. 

 

După 1 decembrie 

1918, România și-

a dublat 

populația. 
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