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”Începuturile ziaru-
lui, în freneticul an 1990, 
primul de după căderea 
comunismului, ar putea 
fi considerate romantice. 
Capitala a fost împânzi-
tă cu câteva mii de afișe 
care anunțau că se pri-
mesc anunțuri publicitare 
la câteva numere de tele-
fon. Telefoanele de acasă 
ale familiei și prietenilor 
investitorului au fost pu-
se la dispoziția noii firme, 
care astfel a făcut primii 
pași în construirea primu-
lui brand național de mică 
publicitate. Primul anunț 
preluat astfel la telefon 
a fost al unui domn ca-

re vindea un Volkswagen. 
Au urmat mii de anunțuri, 
unele amuzante, care au 
rămas în folclorul ziarului 
(și care au putut fi reciti-
te în ziarul aniversar apă-
rut pe 7 iunie 2020), toa-
te vorbind despre o epo-
că revoluționară prin ca-
re a trecut România du-
pă 1990. Anunțurile pre-
luate telefonic erau tipă-
rite în ziarul care, în pri-
mii ani, se difuza de două 
ori pe săptămână și avea, 
în funcție de numărul de 
anunțuri, între 8 și 20 de 
pagini. Pe măsură ce cere-
rea a crescut, ziarul a în-
ceput să apară de trei ori 

pe săptămână și să aibă 
între 50 și 90 de pagini pe 
ediție”, povestesc cu mân-
drie realizatorii celor 30 de 
ani de ”Anunțul Telefonic”.

Primul deceniu
”Primii zece ani au 

fost zbuciumați. Hârtia, 
care fusese monopol de 
stat înainte de ‘89, deve-
nise mijloc de control po-
litic în democrație. (…) Pe 
lângă hârtie, un alt stres 
pentru noi erau sediile. 
(…) De-a lungul anilor, au 
fost mai multe tentative 
de a ne copia afacerea. 
Unii au rezistat mai mult, 
alții au murit așa de rapid 
cum au apărut. Era Estul 
sălbatic și lupta nu era de 
idei, ci pe ideile altora”, se 
povestește, în continuare.

Al doilea  
deceniu

”Anii 2000 ne-au găsit 
consolidați într-un brand 
serios, solid și tot româ-
nesc sută la sută. Ziarul 
apărea ca și azi, lunea, 
miercurea și vinerea, avea 
deja între 50 și 90 de pa-
gini, dar exista și online - 
site-ul www.anuntul.ro fi-
ind printre primele apă-
rute în țară, în 1996. (...) 
Două inovații importan-
te au fost puse în prac-
tică în al doilea deceniu 
de viață al ziarului: pla-
ta anunțurilor prin SMS, 
iar în 2009 am fost primii 
care am introdus plata cu 
cardul direct pe site. La fi-
nele celui de-al doilea de-
ceniu, aveam deja milio-
nul de cititori lunar”, con-
tinuă povestirea.

Al treila deceniu
”Dacă nu au putut 

să ne cumpere, au înce-
put să ne concureze. Pe 
piața autohtonă au ve-
nit, în ultimul deceniu, ju-
cători mari internaționali, 

care au o politică agresi-
vă de investiții și cu ca-
re nu e ușor să concu-
rezi. Rămânem, totuși, 
singurul ziar de anunțuri 
al Bucureștiului, de 30 de 
ani, fără încetare”, con-
cluzionează autorii.

30 de ani de ”Anunțul Telefonic”
Anunțul Telefonic s-a născut oficial pe 7 iunie 
1990, când primul ziar cu anunțuri preluate la 
telefon își făcea loc pe tarabele înțesate cu presă 
liberă și independentă. 

Cum funcționează? 
Profesorii fac filmări în ca-
re le arată elevilor cum se 
plantează legumele, de 
exemplu. La rândul lor, 
elevii fac video-uri cu lu-
crările pe care le efectuea-
ză în propriile grădini. Pro-
fesorii le evaluează și ast-
fel este acoperită o par-

te importantă a procesu-
lui de învățare în acest tip 
de licee: practica! Printre 
lecțiile predate online se 
numără tehnica plantării 
răsadurilor de tomate (și a 
răsadurilor de orice fel) în 
grădină, înființarea culturii 
de cartof în zona de mun-
te, lucrări de întreținere a 

pomilor, îngrijirea plante-
lor de căpșuni, plantarea 
semințelor de salată ver-
de, lecții de apicultură, 
medicină și tehnică vete-
rinară. 

“Am fost plăcut sur-
prinsă să constat entuzi-
asmul cu care elevii noștri 
au răspuns acestei pro-
vocări. Sigur că și noi, ca 
profesori, suntem amatori 
la capitolul filmări, dar am 
reușit să ne facem înțeleși. 
Ba mai mult, pot spune că 
noi i-am învățat agricultu-
ră, iar elevii noștri ne-au 
învățat cum stau lucruri-
le cu tehnologia moder-
nă. Sunt tare mândră de 
colectivul Liceului Tehno-
logic «Cezar Nicolau», din 
Brănești și mai ales de 

elevii noștri”, ne-a decla-
rat prof. Marinela Culea, 
directoarea liceului.

Acțiunea face parte 
din proiectul ”Mândru să 
fiu fermier”, la care parti-
cipă profesori și elevi din 
mai multe licee din țară, 
iar World Vision Româ-
nia este partener în pro-
iectul ”Mândru să fiu fer-
mier” în care mai multe li-
cee tehnologice și agrico-
le primesc sprijin în pro-
movarea serviciilor lor 
educaționale. Lecțiile vi-
deo sunt postate pe You-
Tube și Facebook atât pe 
paginile liceelor, cât și pe 
pagina ”Mândru să fiu fer-
mier” și pentru că filmări-
le sunt publice au acces la 
ele și alți elevi care nu fac 

parte din proiect, dar ca-
re se pot inspira sau chiar 

pot învăța agricultură din 
fața calculatorului.

Elevi la Liceul ”Cezar Nicolau”, participanți la proiectul ”Mândru să fiu fermier”

Să fii elev-fermier la Brăneşti e “cool”!

Agricultura s-a mutat în mediul online. Și o 
duce tare bine și acolo. O dovedesc elevii 
Liceului Tehnologicaz”Cezar Nicolau”, 
din Brănești. De când s-au suspendat 
cursurile în școli, profesorii și elevii 
încearcă să suplinească orele de practică 
și pe cele de tehnologie prin lecții și probe 
practice filmate și prezentate online. Iar 
metodă s-a dovedit a fi un real succes.

Și pentru că în mai puțin de o lună încep înscrierile la 
liceu, e bine să știți care sunt specializările oferite de 
Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești:
Liceu
 Tehnician veterinar - 28 locuri,
 Tehnician în activități economice - 28 locuri,
Profesional DUAL: bursă 400 lei + cazare + 
masă
 Tinichigiu, vopsitor auto - 20 locuri,
 Zidar, zugrav - 20 locuri,
Profesional clasic: bursă 200 lei + cazare
 Horticultor - 14 locuri,
 Lucrător în agricultura ecologică -14 locuri,
 Confecționer produse electrotehnice (electrician) - 
20 locuri,
 Bucătar - 14 locuri,
 Ospătar - 14 locuri.
Înscrierile la liceu, pentru anul școlar 2020-2021, încep pe 
2 iulie, iar repartizarea computerizată se face pe 10 iulie.

Oferta educațională


