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ICAR, personaj mitologic, este închis împreună cu tatăl său Dedal, 

arhitectul regelui Minos, în Labirintul  peste care stăpânea Minotaurul, 

animal hidos cu trup de om şi cap de taur. Pentru a scăpa de captivitate, cei 

doi îşi construiesc aripi din pene pe care le lipesc de trup cu ceară. 

Neascultând de sfatul tatălui său, ICAR se apropie prea mult de soare şi se 

prăbuşeşte din înaltul cerului. Astfel, ICAR a devenit un personaj 

emblematic pentru omenire, simbol al răzvrătirii împotriva forţelor oarbe ale 

naturii, al libertăţii de cunoaştere neîngrădită, al aspiraţiei spre înălţimi. 

Forma i-CAR parafrazează familiarul e-mail, sugerând 

idealul simbiozei EU-MAŞINĂ (traducerea din engleză). 

Sperăm ca titlul să fie de bun augur! 

       REDACTOR-ȘEF, 

PROF. ION GĂNGUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE CE i –CAR? 
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DIN   VIAȚA ȘCOLII 

 
                                                    REALIZĂRI ALE ANULUI 2015  

Cele mai importante realizări ale anului  calendaristic 2015 sunt: 

 a) baza materială: 

 Igienizarea sălilor de clasă; 

 Dezvoltarea bazei materiale existente în laboratoarele și cabinetele de 

specialitate; 

 Organizarea și optimizarea spațiilor de lucru pentru continuarea desfășurării 

programului de instruire educativă numai în schimbul I, pentru toate nivelele 

din structura învățământului de zi; 

 Continuarea lucrărilor de reamenajare și reabilitare a corpului B, cu 

personalul muncitor de îngrijire al școlii; 

 Achiziţii de materiale de învăţare, soft educațional; 

 b) educaţie 

 Realizarea în proporție de 100% a cifrei de școlarizare; 

 Diversificarea 

ofertei curriculare, prin introducerea unor 

CDL-uri noi, cu scopul de a răspunde 

cerinţelor pieţei forţei de muncă; 

 Elaborarea în 

parteneriat cu agenţii economici a 

programelor pentru curriculum-ul de 

dezvoltare locală; 

 Încheierea de 

parteneriate între şcoală, agenţi 

economici de profil, pentru toate 

domeniile pentru care se şcolarizează 

elevi; 

 Rata de promovare 

în procent de 100% a examenului de 

certificare a competenţelor nivel 3 şi 4 de 

calificare profesională; 

 Promovare în procent de 86,66% a examenului de evaluare națională. 

 Un procent de 57,89 % de reușită la examenul de bacalaureat din totalul celor 

prezenți și respectiv 13,08% din totalul celor înscriși la acest examen; 

 Obținerea atestatului de calitate și calificativul EXCELENT în urma vizitei de 

evaluare ARACIP, mai, 2015. 

 Obţinerea de rezultate bune și foarte bune la olimpiadele şcolare – faza locală și județeană, 

concursuri școlare, simpozioane naționale și internaționale:  

 LOCUL III la OLIMPIADA DISCIPLINELOR TEHNICE DIN ARIA 

CURRICULARĂ "TEHNOLOGII" – ETAPA JUDEȚEANĂ, februarie 2015, 

PROFILUL: TEHNIC, domeniul Electric, elevul DAVID A. ALEXANDRU-COSMIN, 

clasa a XI-a, 

  locul 7 la OLIMPIADA DISCIPLINELOR TEHNICE DIN ARIA CURRICULARĂ 

"TEHNOLOGII" – ETAPA JUDEȚEANĂ, februarie 2015, PROFILUL: TEHNIC, 

domeniul Electric, elevul BORTOŞ C.A. NORBERT, clasa a XI-a; 
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 locul 8 la OLIMPIADA DISCIPLINELOR TEHNICE DIN ARIA CURRICULARĂ 

"TEHNOLOGII" – ETAPA JUDEȚEANĂ, februarie 2015, PROFILUL: TEHNIC, 

domeniul Electric, elevul LENGHEN A. CIPRIAN EMANUEL, clasa a XI-a; 

  PREMIUL I la SIMPOZIONUL ”CREATIVITATE ȘI TEHNOLOGIE” – ediția a II-a, 

mai, 2015 - desfășurat LA Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești, la SECŢIUNEA 

CONCURS TEHNICO-ŞTIINŢIFIC - PROBĂ PRACTICĂ, elevul MELU VLĂDUȚ - 

IONUȚ, clasa a X-a EA, domeniul electric 

 PREMIUL I, la CONCURSUL 

NAȚIONAL ȘTIINȚE ȘI 

TEHNOLOGII, aprilie 2015, 

DESFĂȘURAT LA COLEGIUL 

TEHNIC ”ELIE RADU” – PLOIEȘTI, 

la SECȚIUNEA ”TEHNOLOGIILE 

SECOLULUI XXI” – DISCIPLINE 

TEHNICE: ELECTRIC, elevul 

BORTOȘ NORBERT, clasa a XI-a; 

  PREMIUL III, la CONCURSUL 

NAȚIONAL ȘTIINȚE ȘI 

TEHNOLOGII, aprilie 2015, 

DESFĂȘURAT LA COLEGIUL 

TEHNIC ”ELIE RADU” – PLOIEȘTI, la SECȚIUNEA ”TEHNOLOGIILE SECOLULUI 

XXI” – DISCIPLINE TEHNICE: MECANIC, elevul DAVID ALEXANDRU-COSMIN, 

clasa a XI-a; 

  MENȚIUNE, la CONCURSUL NAȚIONAL ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII, aprilie 2015, 

DESFĂȘURAT LA COLEGIUL TEHNIC ”ELIE RADU” – PLOIEȘTI, la SECȚIUNEA 

”TEHNOLOGIILE SECOLULUI XXI” – DISCIPLINE TEHNICE: ELECTRIC, eleva 

ZALDEA RALUCA, clasa a XII-a; 

 LOCUL II la CONCURSUL DE ”EDUCAȚIE RUTIERĂ, EDUCAȚIE PENTRU 

VIAȚĂ”, etapa pe municipiu, Onești, mai 2015, echipajul Liceului Tehnologic Onești; 

 MENȚIUNE la CONCURSUL DE ”EDUCAȚIE RUTIERĂ, EDUCAȚIE PENTRU 

VIAȚĂ”, etapa pe municipiu, Onești, mai 2015, echipajul Liceului Tehnologic Onești; 

 Olimpiada de LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – 86 puncte faza locală, februarie, 

Onești, 2015, eleva ZALDEA RALUCA, clasa a XII-a; 

 calificare la OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

– etapa județeană, elevul Tudor Ionuț Ricardo, clasa a VIII-a; 

 PREMIUL I la CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERATURĂ 

„TOAMNA PRIN OCHI DE COPIL”- noiembrie 2015, elevele FISTOȘ CARINA, 

PRETULA DELIA; 

 PREMIUL II la CONCURSUL DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERATURĂ 

„TOAMNA PRIN OCHI DE COPIL”- noiembrie 2015, elevele MIHĂILESCU DARIA, 

ROTARU PAULA, BOCA CARMEN-IOANA, SANDU MIRIAM CĂTĂLINA; 

 participare la CONCURSUL NAŢIONAL GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR - Etapa 

I a unui număr mare de elevi: 7 elevi clasa I, 7 elevi clasa a III-a, 5 elevi clasa a IV-a; 

 participarea la OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNĂ - „MICII OLIMPICI LA LIMBA 

ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” - faza locală şi faza judeţeană, a elevilor clasei a IV-a: 

Fistoş Carina, Mihăilescu Daria, Pretula Delia, Sandu Cătălina; 

 participarea la OLIMPIADA DE MATEMATICĂ - „MICII OLIMPICI LA 

MATEMATICĂ” - faza locală şi faza judeţeană, a elevilor clasei a IV-a: Fistoş Carina, 

Mihăilescu Daria, Pretula Delia. 



5 

 

 

 c)activități extrașcolare 

 participări ale formaţiei de dansuri 

şi obiceiuri populare „Stejarul din Borzeşti” la 

diverse evenimente și manifestări cum ar fi: 

 "Sărbătorile de iarna", spectacol festiv 

organizat în curtea școlii, decembrie 2015 

 ”Serbarea de iarnă” organizată prin acțiune 

de voluntariat la Centrul de zi 

“Binecuvintați copiii” din Onești, 

decembrie 2015  

 "Datini și obiceiuri de Anul Nou", 

spectacolul organizat de primăria Onești cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, 

decembrie 2015  

 ”Hora Unirii”, Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2015 

 spectacol dedicat Zilei Persoanelor Vârstnice, la Sala Polivalentă “Nadia Comaneci” din 

Onești, octombrie 2015. 

 Festivalul Tineretului, Onești, iunie 2015, manifestație desfășurată în Parcul municipal 

 Marșul Absolvenților 2015, Onesti (festivitate de premiere a șefilor de promoție, absolvenții 

claselor a XII-a) 

 festivitatea de premiere a olimpicilor, Sala Polivalentă ”Nadia Comăneci” Onești, iunie 2015 

 manifestări artistice organizate pentru promovarea școlii la Târgul de Oferte Educaționale 

Onești, mai 2015; 

 participarea elevilor și profesorilor la activități organizate în parteneriat cu alte școli, 

instituții din oraș, în scopul: 

o prevenirii şi combaterii comportamentelor de risc;  

o “Ziua mondială împotriva fumatului” 

o “Prevenirea HIV/SIDA în România” 

o Prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice 

o ”Let’s Do It, Romania!”, Ziua de Curățenie Națională 

o informării privind integrarea europeană;  

o Zilele francofoniei – ”Qu’est-ce que la françophonie?” 

 participarea elevilor școlii noastre la activități extrașcolare organizate pe plan local, cum ar 

fi: 

 Concurs de costume, Carnaval, activitate de Haloween, octombrie 2015, activitate 

organizată de Catedra de limbi străine; 

 Concurs la nivel de școală ”Să ne cunoaștem patrimoniul turistic al zonei”, activitate 

organizată de Catedra de Alimentație publică și turism, decembrie 2015; 

 ”Să ne cinstim eroii”, Ziua armatei – activități de depunere de coroane la monumentul 

eroilor; 

 ”EMINESCU”, Zilele eminesciene, manifestări culturale realizate cu participarea elevilor de 

gimnaziu; 

 Proiectul ”Tehnologii I” – concurs tehnologic pe meserii, organizat la nivel de școală 

pentru elevii din învățământul liceal și profesional, februarie 2015;  

 ”De ziua mamei”, activitate realizată cu participarea elevilor din ciclul primar, expoziție de 

desene, activitate lietrară - versuri închinate mamei 

 participarea la Expoziția internațională de alimentație publică, Tg. Mureș, martie 2015, 

activitate organizată de Catedra de Alimentație publică și turism; 
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 „Sănătatea se păstrează cu dinţii”, Ziua mondială a 

sănătăţii, aprilie 2015, activitate desfăşurată în 

colaborare cu asistentul medical şcolar; 

  „Săptămâna reciclării de maculatură”, acţiune de 

voluntariat – proiectul SCUT VERDE, aprilie 

2015;  

 ”Luna arborilor”, plantarea pomilor - Proiect în 

colaborare cu Primăria Onești, la care au participat 

elevii și profesorii școlii noastre; 

 „Culorile copilăriei” - concurs pe ateliere (pictură, 

recitare, interpretare muzicală, dans), iunie 2015; 

 lărgirea orizonturilor culturale (vizite, excursii, vizionări spectacole, sesiuni de referate şi 

comunicări), activităţi derulate în parteneriat cu Biblioteca Municipală, Muzeul de istorie, 

Primăria Onești, ISU Onești – ”Porțile deschise”; 

o activități de voluntariat în parteneriat cu Casa Alexandra; 

o Colaborări cu Editurile: Kreativ, Carminis, Euristica, Didactica 

Publishing House, Paralela 45, Sinapsis, Intuitext - clasele din învățământul 

primar; 

o elaborarea 

revistei şcolii „i-Car” 

 publicarea unor articole în reviste 

de specialitate:  

 ”Creating a Friendly Classroom 

Atmosphere” în revista Orizont 

didactic, octombrie 2014, prof. 

Ciugudean Roxana; 

 ”Alimentația – sănătate și 

savoare” în revista i-Car, 2015, 

prof. Gănguț Mina; 

 ”Anexarea ținutului Herța de 

către Uniunea Sovietică la 29 

iunie 1940”, ”Războiul sovieto-

finlandez din 30 noiembrie 1939 

– 12 martie 1940”, ”Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar, un puternic 

susținător al cauzei românilor transilvăneni”, editura Graphic Shop, 2014 – 2015, prof. 

Spiridonică Mihai; 

 ” Recomandare de lectură”, în Revista i-Car, 2015, prof. Roxana Ciugudean; 

 ”Je fête la francophonie avec mes amis, în Revista i-Car, 2015, prof. Cristina Daniela 

Damian ; 

 ” Thou shalt love English!”, în Revista i-Car, 2015, prof. Ramona Pavel ; 

 ” Călătorii- drumuri europene - Coasta de azur”, în Revista i-Car, 2015,  dir. adj. prof. 

Gănguț Ion; 

 ”Arte vizuale - Micul artist”, în Revista i-Car, 2015,  prof. înv. primar Cosset Moşie 

 ”Florența și Renașterea”, în revista Contact internațional, 2015,  dir. adj. prof. Gănguț Ion 

 participări la simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări științifice: 

 Simpozionul internațional ”INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING METHODS 

USED IN EUROPEAN SCHOOLS” – Școala ”Ștefan cel Mare” – Vaslui, noiembrie 2014, 

prof. Pavel Ramona, lucrarea: ”The author’s seat – interactive method used in the teaching 

– learning assessment process”; 
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 Simpozionul național ”NOI TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI ÎN EDUCAȚIE” – Piatra Neamț, 

martie 2015, înv. Bălan Paula, lucrarea: ”Managementul curriculum-ului – integrare 

curriculară”; 

 Simpozionul național ”ȘCOALA ȘI GRĂDINIȚA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE” – Brașov, 

aprilie 2015, înv. Bălan Paula, lucrarea: ”Importanța jocului didactic în predarea citit – 

scris-ului”; 

 Simpozionul național ”COMPETENȚE CHEIE, FUNDAMENT PENTRU DEZVOLTAREA 

PERSONALĂ” – Târgoviște, aprilie 2015, înv. Bălan Paula, lucrarea: ”Competențele cheie, 

fundament pentru dezvoltarea personală”; 

 Concursul național ”ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” -  Ploiești, aprilie 2015, prof. instr. 

practică Burdușel Nicu, lucrarea: ”Factorii de risc accidentologici privind circulația 

rutieră; 

 Simpozionul naţional  ”CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - Onești, mai 2015, dir. ing. 

Sergentu Adrian, lucrarea: ”Aceeași școală, alt pedagog”; 

 Simpozionul naţional  ”CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - Onești, mai 2015, prof. 

Hușneac Gabriela-Cristina și prof. Gavrilă Mihaela, lucrarea ”Activități practice de 

laborator realizate cu ajutorul sistemelor de măsurare digitale”; 

 Simpozionul naţional  ”CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - Onești, mai 2015, prof. 

Moroșanu Emilia, lucrarea ”Automobilul viitorului”; 

 Simpozionul naţional  ”CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - Onești, mai 2015, prof. Iordan 

Antonela și prof. instr. practică Roman Marian, lucrarea ”Robotul lui DaVinci”. 

 Diplome și trofee la întrecerile sportive: 

 locul III, șah, clasele I – IV, Cupa de șah Elisabeta Polihroniade, ediția a II-a, Onești, 2015, 

elevul Ferannt Luc; 

 locul III la Campionatul municipal de fotbal obținut de echipa școlii, 

 locul III handbal fete, la campionatul municipal, 

 locul III handbal băieți în cadrul aceleași competiții; 

 medalie ”Memorialul Aurel CÂMPEANU”, judo, Focșani, 2014; 

 medalie Cupa Măgura, Tg. Ocna, judo, 2014. 

 Un procent de 88% pentru elevii care au participat la examenul de la şcoala de şoferi, au 

obţinut permis de conducere categoria B. 

                                                                                            Rubrică alcătuită de  REDACȚIE și 

                                                                                            Ing. Gabriela Hușneac 
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              PROIECT   EUROPEAN DEDICAT 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  „A DOUA ȘANSĂ“ 

 Proiectul „Şanse egale la educaţie, prin prevenirea şi 

corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, ID141904, s-a derulat la 

școala noastră pe parcursul lunilor martie-octombrie 2015. 

Proiectul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a venit și în 

întâmpinarea unei probleme des întâlnite în comunităţi, şi anume 

existenţa unui număr mare de persoane care au depăşit vârsta legală de şcolarizare, dar care nu şi-au 

completat anii de şcolarizare sau chiar nu au mers niciodată la şcoală. În acest context, programul a 

oferit posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii, fără a fi necesară întreruperea 

activităţii profesionale sau familiale. Vorbim aici de al 

doilea palier al implementării Proiectului „Şanse egale 

la educaţie, prin prevenirea şi corectarea părăsirii 

timpurii a şcolii” ID141904 . Cursurile tip „A doua 

șansă” s-au desfaășurat în Bacău la Colegiul Tehnic 

„Dumitru Mangeron” iar în Onești la Liceul Tehnologic. 

Disciplinele de studiu au fost organizate pe module 

obligatorii şi opţionale, bazate pe curriculum-ul 

specifice programului „A doua şansă”. Mai exact, conţinuturile lecţiilor au fost centrate pe 

interesele şi particularităţile de vârstă ale cursanţilor, au aplicabilitate practică imediată, fiind 

folosite exemple din viaţa de zi cu zi şi situaţii culese din realitate.La terminarea cursurilor, în luna 

septembrie toți cursanții ADS au trecut printr-o perioadă de evaluare, 69 dintre cei 75 înscriși fiind 

declarați promovați. Scopul cursurilor şi implicit al acestui proiect constă în diminuarea 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din judetele Bacău și Olt prin elaborarea si aplicarea de: 

metode şi instrumente de educaţie remedială „A doua șansă” pentru 300 de persoane (care au 
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părăsit timpuriu școala/nu au absolvit învățământul obligatoriu, reintegrate în educaţia obligatorie 

de 8 clase) și măsuri de educație preventivă adresate unui număr de 210 elevi aflați în situație de a 

abandona școala. 

 

 

                                                                                          Gabriel Zarzu -X TA 
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CULTURĂ ȘI PATRIOTISM- OMAGIU LUI EMINESCU 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
„Numai poetul,  
Ca păsări ce zboară 
Deasupra valurilor,  
Trece peste nemărginirea timpului:  
În ramurile gândului, 
În sfintele lunci,  
Unde păsări ca el  
Se-ntrec în cântări(Mihai Eminescu) 
          

 

                            

Eminescu? Era o frumuseţe! o figură clasică încadrată de nişte plete mari negre: o frunte înaltă şi senină, 
nişte ochi mari-la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru;un zâmbet blând şi adânc 
melancolic. Avea aerul unui sfânt coborât dintr-o icoană(I.L.Caragiale) 
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Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea  

va vesteji în depărtări,până ce acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava 

subțire a unui crin de tăria parfumurilor sale“ (G.Călinescu) . 
 

 

„A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă … Nu poate să ajungă vorba până la el, fară 

să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă și să legene din depărtare delicata lui 

singuratecă slavă... Dacă aș râvni să agăț de constelația lui Eminescu o lumină, ar fi o neînchipuită îndrăzneală. 

Constelația fuge mereu, se depărtează. Cine ar putea să o ajungă? “(Tudor Arghezi). 
 

 
                                                                         

                                                                                                          Vlad Ciubotaru -XI TA 
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      CONSULTAŢII BACALAUREAT-2016 

                                

                                 

   OPERA LIRICĂ: ELEMENTE, TRĂSĂTURI 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Element Descrierea elamentului 

1. Eul liric -vocea interioară, intimă a autorului; 

-mijlocitor între autor și cititor; apare sub forma unor: 

a.pronume personale de pers.I sau adjecive posesive corespunzătoare; 

b.verbe de persoana I; 

c.construcții exclamative sau interogative; 

d.topica subiectivă, afectivă, realizată prin inversiune; 

e.punctele de suspensie sau linia de pauză ce atrag cititorul în lectura 

activă, acesta imaginându-și gânduri, idei nerostite de scriitor. 

2. Imagini 

artistice 

-construcții imaginare izorâte din fantezia cratoare a poetului; 

-constituie însăși substanța discursului liric; 

-tipuri: vizuale, auditive, olfactive, sinestezice, dinamice, statice etc. 

3. Procedee 

artistice. 

Figuri de stil 

-cu ele se construiesc imaginile artistice; 

-tipuri: epitetul, comparația, personificarea, metafora, antiteza, inversiunea, 

enumerația, repetiția, alegoria, hiperbola etc.; 

-forță de sugestie și expresivitate. 

4. Atmosfera -autorul sugerează o anume atmosferă dominantă, care ar trebui să se 

transmită și cititorului: melancolie, tristețe, jale, durere sufletească, 

nevroză, admirație, încântare, mister, solemnitate etc. 

5. Apelul la 

imaginația 

cititorului 

-se adresează mai puțin rațiunii și mai mult imaginației, fanteziei 

cititorului, cultivând sensibilitatea, gustul pentru frumos. 

                                                                                                                

                                                                                                              Andrei Chelaru -IX TA 
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                                           PROCEDEE DE SINTAXĂ POETICĂ  

 

 

1. Enumeraţia=înşiruire de mai mulţi termeni referitori la acelaşi aspect, cu 

scopul de a atrage atenţia asupra obiectelor sau faptelor înfăţişate:„Aici stejarii, 

brazii şi fagii trufaşi înalţă capul lor spre cer”(N.Bălcescu). 

2. Inversiunea =procedeul prin care se schimbă ordinea – topica – obişnuită a 

cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze cu scopul de a obţine efecte 

poetice prin atragerea atenției asupra cuvântului din prima poziție: 

 „Plutea-ntr-acest imens senin“(G.Coșbuc). 

3. Repetiţia =folosirea succesivă, repetarea unui sunet, a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte 

pentru a impune atenţiei o imagine, un aspect din realitate, 

o idee, un sentiment, o acţiune sau un obiect: „Ziua ninge, 

noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!“(V.Alecsandri). 

4. Antiteza = procedeul artistic prin care scriitorul pune 

în contrast – în opoziţie – personaje, situaţii, idei, 

sentimente cu scopul de a reliefa unul din termeni prin 

celălalt: „Căci voi murind în sânge, ei pot să fie 

mari“(M.Eminescu). 

5. Invocaţia retorică =procedeul artistic care constă în 

adresarea directă către o persoană absentă sau imaginară, 

de la care nu se aşteaptă, de fapt, nicio intervenţie, niciun 

răspuns: „Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, 

Corvine…“(Andrei Mureșanu). 

6. Exclamaţia retorică = procedeul artistic care pune în evidenţă diferite stări emoţionale, 

sentimente puternice ale vorbitorului prin intermediul unor interjecţii, al adresării directe şi printr-o 

intonaţie exclamativă: „Aoleo! Mă arde focul/ Ca să-mi cerc şi eu norocul./ Aoleo! De rău, de 

bine/Ţipă sufletul în mine!“ 

7. Interogaţia retorică =constă în adresarea unei întrebări sau a unui şir de întrebări la care nu se 

aşteaptă răspuns sau care conţin în ele răspunsul:„Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte 

fameni/ I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni“(M.Eminescu). 

 

                                                                                                     Cătălin Osoloș -X TA 
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ISTORIE- SĂ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL! 

 

                                                ONEȘTI- FILE DE ISTORIE 

 

În „Enciclopedia geografică a României”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, la pagina 

235 se afirmă: „O deosebită înflorire a cunoscut Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare, născut la 

Borzeşti”. 

Argumentele pe care le aduc unii istorici că Borzeştiul este locul de naştere a lui Ştefan cel Mare 

sunt următoarele: 

 inscripţia de pe faţada de apus a bisericii din Borzeşti, care arată că biserica a fost zidită 

„întru-rugă sieşi şi întru pomenirea răposaţilor moşi şi părinţi ai lor”; 

 biserica din Borzeşti este aproape singura biserică zidită de Ştefan cel Mare, nu într-un 

oraş , sau pe câmp de luptă, ci într-un sat; 

 pe o Evanghelie a bisericii din Borzeşti s-a găsit însemnarea: „Acest tetraevanghel l-a 

cumpărat domnul Io Ştefan Voievod, fiul lui 

Bogdan Voievod şi al Oltei şi l-a aşezat în ruga 

sa în biserica din Borzeşti pe Trotuş, ca să-i fie 

lui pomenire neclintită cât va fi această 

biserică”; 

 tradiţia populară indică acest loc ca locul său 

de naştere. 

1493-1494. A fost înălţată biserica de la Borzeşti, de Ştefan cel Mare şi fiul său Alexandru. Ridicată 

pe un tăpşan, biserica de la Borzeşti are o formă dreptunghiulară, fără turle, lungimea de 26,20 m şi 

lărgimea de 10,30 m. La intrare a avut un turn-clopotniţă, care astăzi nu mai există. Iniţial 

acoperişul bisericii era din şindrilă. Pisania, aşezată pe faţada de apus, la dreapta intrării şi apărată 

de o cornişă, are următorul cuprins: „Io Ştefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării 

Moldovei şi cu prea iubitul său fiu Alexandru am zidit acest hram care este la Borzeşti pe 

Trotuş, Adormirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, întru rugă sieşi şi întru pomenirea 

sfânt răposaţilor moşi şi părinţi ai lor, şi care a început a se  zidi în anul 1493 (7001) luna iulie 

şi s-a săvârşit în anul 1494 (7002), anul curgător al 38-lea, luna octombrie 12“. 

Această pisanie este un document mai presus de orice îndoială referitor la numele Borzeşti. Totala 

simplitate a volumelor şi relativ micile dimensiuni, nu împiedică biserica din Borzeşti să fie una 

dintre cele mai monumentale creaţii ale arhitecturii moldoveneşti. La biserica din Borzeşti, pentru 

prima oară în epoca lui Ştefan cel Mare, discurile smălţuite, aşezate aici numai între timpanele 

ocniţelor, nu mai sunt ornate cu motive zoomorfe şi antropomorfe, ci sunt simple, ca un buton 
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central proeminent, înconjurat de un cerc în 

relief. Biserica din Borzeşti este aşezată pe 

drumul naţional 11A Oneşti-Adjud, la 7 km 

distanţă de Oneşti. 

Tot în timpul lui Ştefan cel Mare s-a construit şi 

podul de piatră de la Gârbovana-Negoeşti. 

Este un valoros monument de arhitectură laică, 

construit pe vechiul drum dintre Borzeşti şi 

Căiuţi, peste firul de apă numit „Pârâul lui 

Ştefan cel Mare". Este cel mai vechi pod de piatră din ţară. În „Repertoriul monumentelor din epoca 

lui Ştefan cel Mare”, este cunoscut sub numele . Podul este construit din piatră brută legată cu 

mortar de var gras şi are o deschidere de 5,8 m şi este sprijinit pe două culee înalte de aproape 2 m. 

După tradiţie, construcţia podului l-ar fi 

costat pe domnitor un „kartic” domnesc de 

2000 oca  de sare (3000 kg). Până în 1962 

când au fost îndreptate unele drumuri, podul 

a făcut „servicii” pe şoseaua naţională 11A 

(Adjud-Ghimeş). Acum, deşi pe un drum 

secundar (drumul local dintre satul 

Gârbovana şi gara Căiuţi), podul se află tot 

în activitate. Despre toate acestea, 

povesteşte foarte frumos Alexandru Vlahuţă: 

„Aici în valea liniştită şi frumoasă toate-ţi 

vorbesc de el. Legendele, podul….numele satelor, hrisoavele răzeşilor, toate păstrează amintiri 

scumpe din zilele lui Ştefan. Te uiţi împrejur şi te întrebi: unde- o fi fost casa în care s-a născut, 

cuibul ascuns din care s-a ridicat, aşa ca dintr-o minune dumnezeiască, vulturul Moldovei? 

Sutele de ani au şters aşezările de-atunci. Dar, meleagurile acestea îl ştiu şi l-au văzut în pârgul  

vieţii, strălucitor de sănătate, alergând pe şes şi jucându-se de-a războiul cu băieţii din sat. În ochii 

lui albaştri şi cuminţi, s-au oglindit bogăţiile şi mândreţele cuprinsului acestuia: lunca plină de flori, 

livezile-nşirate pe coline, şerpuirile Trotuşului, dealurile verzi înecate de soare, toate acestea au 

trezit în inima lui de copil sfânt dragostea de ţară şi dorul de vitejie.” 

Bibliografie:Teodor Verde, Rozalia Verde, Monografia municipiului Oneşti, Editura Magic Print, 

2003, pp.10-12. 

                                                                                                 Andrei Geamăn -X TB 
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         ARTĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

                      

                                                 MANUSCRISELE ILUMINATE 

 

 1.De ce subiectul manuscriselor iluminate este atât de puțin cunoscut de către iubitorul 

mediu de cultură? Răspunsul este simplu. Aceste monumente de artă antică, medievală și 

renascentistă au un regim de păstrare, de împrumut către public, foarte diferit de cărțile obișnuite. 

Publicul larg nu are acces la ele, cu excepția unui număr infim de oameni. Chiar în timpul unor 

expoziții, destul de rare și costisitoare, pe această temă, manuscrisele sunt transportate, securizate, 

expuse în condiții riguroase, la o temperatură de 18 grade Celsius, umiditate de maxim 60%, într-o 

vitrină sub un fascicul de lumină rece de maximum 50 de lucși.  Manuscrisele bibliotecilor de stat 

sau particulare sunt asigurate pe sume de milioane de euro. 

2.Dedicăm aceste rânduri modeste copiștilor fără nume care au lăsat omenirii acest tezaur 

de cunoaștere și artă prea puțin cercetat și prea puțin cunoscut de omul modern, în acele scriptoria 

monahale aflate sub semnul dictonului benedictin  Ora et labora!(Roagă-te și muncește!) 

Manuscrisul iluminat, numit și ornat reprezintă traducerea din italiană a formei manoscritto 

miniato, din franceză- manuscrit enluminé, din engleză-

illuminated manuscript (în această accepțiune vom folosi 

termenul pe tot parcursul lucrării). El reprezintă o lucrare 

de mână care, în afara textului, conține litere ornate, 

chenare, borduri, scene  pictate, adevărate tablouri pe 

toată pagina sau mai mici, personaje, simboluri 

heraldice. Ansamblul grafic care împodobea textul 

manuscrisului se numește enluminure în franceză sau 

miniatura în italiană, fără să aibă conotația mărimii pe 

care a căpătat-o mai târziu. Etimologic, primul termen 

provine din lat. lumen care înseamnă lumină, cu trimitere 

directă la aura sfinților din icoanele medievale și la 

literele aurite, iar al doilea din lat. minium care înseamnă 

oxid roșu de plumb, cu care se orna textul de culoare 

neagră prnitr-un ansamblu de linii, chenare, borduri, 

prima literă la început de capitol (fr. lettrine, it. 

capolettera) sau scene pictate. În cei peste 1000 de ani ai 

Evului Mediu, manuscrisul iluminat a cunoscut o evoluție impresionantă în diversificarea și 

îmbogățirea formelor și a conținutului. Cei care numesc această perioadă întunecată, cu o viziune 

radicalistă, uită de manuscrisele iluminate și de alte realizări înfăptuite sub semnul evoluției 

naturale a omenirii. Discuția noastră are legătură cu istoria 

scrisului, cu pictura, cu estetica, paleografia, biblioteconomia, 

codicologia și cu alte numeroase discipline de graniță. De la 

primele scrieri pe stâncă, plăci de argilă, pânză de in sau mătase, 

papirus, pergament, hârtie, trecând  în era Guttenberg și ajungând 

în era digitalizării, omenirea a parcurs etape importante și 

necesare pentru ca astăzi, din fotoliu, să putem admira 

manuscrisele împodobite cu miniaturi fără să ajungem la 

Biblioteca Vaticanului, Bodleiană sau British Museum, cu un 

singur click. Excluzând manuscrisele de limbi orientale, cele mai 

mari depozite de manuscrise, multe dintre ele iluminate, se află în ordine descrescătoare în 

următoarele sedii: Biblioteca Națională din Paris(circa 125.000 manuscrise);British Museum din 

Londra (peste 55.000); Biblioteca Bodleiană din Oxford(40.000);Biblioteca Vaticana din Roma 

(peste 50.000); de stat din Bruxelles, Madrid, Viena, Copenhaga (31.000) ;Marciana din 
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Veneția(circa 14.000); Ambrosiana din Milano, Laurenziana 

din Firenze (circa 10.000); Estense din Modena (circa 9000). 

Istoria cărții evoluează de la volumen care înseamnă 

rulou, sul la codex,strămoșul cărții de astăzi care înseamnă 

scoarță de copac prin care se înțelegea cartea scrisă pe 

pergament, cu pagini față și verso, cusute și legate (vezi și 

Albert Flocon, Universul cărţilor. Studiu istoric de la origini 

până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, traducere de Radu 

Berceanu, cu o postfaţă de Barbu Theodorescu, Bucureşti, 

Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976). Trecerea de la rulou la 

codex s-a făcut în mod treptat, natural, codicele cu pagini din 

pergament impunându-se ferm de prin sec.V d.C., el 

prezentând multiple avantaje rezista sute de ani, se putea scrie 

pe față și verso, încăpea mai mult text, 5 codici cuprinzând 

conținutul a 40 de rulouri. 

Între sec.V-XII, manuscrisele erau produse în și pentru 

mănăstiri, abații, biserici și catedrale. Foarte puțini oameni 

știau să scrie și să citească. În această perioadă manuscrisele 

aveau în mod covârșitor subiecte religioase. Începând cu sec.XII-XIII, odată cu apariția și 

dezvoltarea așezărilor urbane, apar școlile și universitățile, cele mai cunoscute fiind cele din 

Bologna, Sorbona din Paris, Oxford și Cambridge din Anglia. Cererea de carte a crescut vertiginous 

spre sfârșitul Evului Mediu din partea studenților, a profesorilor, a regilor și a principilor, a 

seniorilor care comandau cărți cu prețuri din ce în 

ce mai mari. Manuscrisele erau scrise în ateliere 

mănăstirești numite scriptoria, după care apar și 

atelierele laice. Copierea și iluminarea 

manuscriselor devine o adevărată meserie, iar 

meșteșugul cărții cunoaște o adevărată diviziune a 

muncii. Apar copistul, pictorul decorator ce execută 

ansamblul ornamental, legătorul de carte care 

finalizează lucrarea legând paginile și aplicând 

copertele. După ce copistul scria textul în rubricile 

convenite, pe 1, 2sau 3 coloane în pagina liniată, 

urma pictorul decorator (it. miniatore, 

fr.enlumineur) care executa întregul ansamblu 

figurative cuprinzând literele inițiale la început de 

paragraf, chenare, borduri, scene cu diverse subiecte 

potrivite cu textul. Copistul folosea culoarea neagră, 

dar pictorul utiliza și alte culori, cel mai adesea 

roșul, albastrul, galbenul, verdele. Pentru fabricarea 

culorilor se utilizau pigmenți vegetali, minerali sau 

organici, astfel încât culorile erau vii, aveau luciu și 

rezistau sute de ani. În 

final, legătorul de 

carte o încheia, punea 

copertele din piele cu 

modele imprimate, încrustate cu pietre prețioase și fildeș, blazoane, 

steme. Pe lângă rolul de a proteja paginile cărții, copertele aveau și rol 

decorativ, sporind valoarea manuscrisului, mai ales dacă era unul 

luxos, comandat și plătit ca atare. De la scrierea pe papirus, s-a trecut 

la pergament, adică piei de animale, mai ales vaci, oi și capre. Cea 

mai bună piele era cea aparținând animalelor moarte la naștere, 
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numită vellum, subțire,deschisă la culoare,  maleabilă și fină (de aici s-a născut sintagma foaie 

velină. Denumirea de pergament vine de la orașul Pergam, localitate din Asia Mică, astăzi în 

Turcia. Cartea copiată cel mai mult în Evul Mediu este, fără îndoială Biblia, dar existau și 

manuscrise cu subiecte laice, profane, din domeniul artelor liberale: retorica, gramatica, dialectica, 

aritmetica, geometria, muzica și astronomia. Se dezvoltă literatura cu subiecte practice din 

domeniul militar, juridic, cărți despre vânătoare, despre grădini, poezii și romane cavalerești. Sunt 

celebre Roman de la Rose, Roman de Rénarte, Cavalerii Mesei Rotunde, Romanul lui Alexandru cel 

Mare etc. 

3.Costul manuscriselor illuminate.La sfârșitul Evului Mediu, cartea își asumă rolul de 

obiect de mare preț, de prestigiu și putere, de reprezentare. Seniorii comandă manuscrise foarte 

scumpe, cronici istorice care glorifică faptele lor de arme, își preamăresc blazonul. Cartea exaltă 

puterea și gloria seniorului, este obiect de preț oferit cadou în îmrejurări oficiale, dar de nuntă, 

moștenire urmașilor. Lorenzo Magnificul, unul dintre marii Mecena ai Renașterii, oferă ca dar de 

nuntă fiicelor sale, Lucrezia, Luisa și Maddalena câte o carte de rugăciuni( libro d’ore).Cele trei 

cărți sunt mai degrabă bijuterii de admirat decât cărți de răsfoit, decorate cu foiță de aur și argint, 

ferecate în legături somptuoase, cu coperte bogat ornamentate, cu pietre dure și smalțuri policrome. 

Costul codicelor a fost 

dintotdeauna ridicat. Ceauşescu a 

luat un împrumut de 10 miliarde 

dolari pentru realizarea unor mari 

investiţii în România. Împrumutul 

a fost garantat de către Statul 

Român cu Codex Aureus de la 

Lorsch aflat în proprietatea 

Bibliotecii  Batthyaneum din Alba-

Iulia. Manuscrisele bibliotecilor de 

stat sau particulare sunt asigurate 

pe sume de milioane de euro sau 

dolari. O carte de uz precum De 

medicina  a lui  Avicenna costa la 

Bologna pe la începutul sec. al 

XIV-lea cât salariul anual al unui 

muncitor în construcții, iar o Biblie 

cu miniaturi de zece ori mai mult.  

Biblia comisionată de Borso 

d’Este, ducele de Ferrara, a costat 

2000 de florini de aur. Pentru frescele din Capella Tornabuoni a Catedralei Santa Maria Novella din 

Florența, vestitului Domenico Ghirlandaio i s-au plătit 1000 de florini de aur, adică jumătate. 

Federico da Montefeltro a plătit pentru Biblia pe care o comandase 30 de mii de ducați de aur, adică 

prețul unei catedrale, după cum afirmă Ambrogio Piazzone, vice-prefectul Bibliotecii Vaticane 

(Corriere della Sera, 21 martie 2004, p.29). 

 

                                                                                             Vlad Ciocoiu-XI liceu 

                                                                                             Prof. Ion Gănguț 

 

 

 

 

 
 

 



19 

 

           ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ 

                               DIN ISTORIA INTERNETULUI 

 În august 1991, Tim Berners-Lee, inginer la Organizația 

Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN), publica primul 

website din lume. De atunci și până în prezent, internetul a 

cunoscut o creștere explozivă, depășind azi pragul de un miliard de site-uri. 

Pe internet există, în acest moment, peste 1,06 miliarde de website-uri internet. Cifra crește într-un 

ritm amețitor în fiecare secundă, arată contorul portalului. 

Numărul de site-uri a crescut anul acesta semnificativ, față de valoarea înregistrată anul trecut, de 

aproape 673 de milioane de platforme online. Și numărul de internauți se află într-o permanentă 

creștere. Datele arată că peste 3 miliarde de oameni foloseau internetul în ianuarie 2015. 

Depășirea pragului de 1 miliard de site-uri 

este cu atât mai spectaculoasă, cu cât 

World Wide Web-ul e relativ tânăr, 

împlinind anul acesta 25 de ani. În martie 

1989, Lee propunea proiectul WWW, 

sistemul pe care îl folosim pentru a accesa 

site-uri și documente. Peste doar doi ani, 

inginerul lansa primul website, dintr-un 

laborator din Elveția. 

Astăzi, internetul a devenit o parte importantă a vieții moderne, fără de care mulți nici nu concep 

existența. În 2011, aproape jumătate dintre românii din mediul urban nu credeau că s-ar mai putea 

descurca dacă nu ar mai avea acces la internet, potrivit unui studiu efectuat de Institutul Român de 

Evaluare și Strategie. Un sfert dintre cei chestionați au declarat că nu ar putea rezista peste o 

săptămână fără internet, iar 10% dintre participanți spun că nu ar rezista nici măcar o zi. 

Expansiunea internetului presupune o serie de provocări și amenințări, de la imensa putere 

de propagare a informației, în unele cazuri periculoasă, până la spionarea online. De altfel, Lee 

afirma că guvernele pun în pericol viitorul democrației prin 

exercitarea cenzurii și a supravegherii online. 

Cu toate acestea, internetul a oferit numeroase oportunități 

lumii. Un studiu efectuat de Pew Research arăta că 

participanții consideră că internetul a ajutat la dezvoltarea 
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societății și a contribuit major la schimbarea în bine a vieții personale. 

Publicația How Stuff Works a creat un posibil scenariu cu privire la posibilitatea „prăbușirii 

internetului”, iar concluziile lor arată cât de dramatică ar putea fi adeverirea acestei situații. O 

consecință ar fi afectarea economiei și creșterea ratei șomajului, pentru că astăzi o mulțime de 

afaceri se bazează pe utilizarea internetului. Cele mai afectate ar fi țările dezvoltate. Dispariția 

internetului ar putea conduce la o criză pentru agențiile de securitate care folosesc acest mijloc 

pentru a aduna informații și a desfășura operațiuni de spionaj. De asemenea, o criză politică ar fi 

iminentă, speculează autorii(Bibliografie: www.techschool.ro). 

                                                                                                              Simion Laurențiu-X TB 

                                               

                                              INTERNET- ZI ANIVERSARĂ 

 

Internetul a devenit atât de important în viețile noastre încât pare greu de crezut că, în urmă 

cu mai puțin de jumătate de secol, cercetătorii sărbătoreau transmiterea primului cuvânt cu 

ajutorului unei rețele de 

calculatoare. Totuși, acum 46 

de ani a luat naștere 

ARPANET, părintele 

internetului de astăzi, 

punând bazele rețelei care 

conectează, în prezent, peste 

3 miliarde de utilizatori. 

ARPANET a fost o 

rețea bazată pe comutarea de 

pachete (packet switching), fiind și prima rețea care a utilizat TCP/IP (Protocol de control al 

transmisiei/Protocol Internet), propus în 1973. Ambele concepte reprezintă pietre de temelie ale 

internetului din ziua de astăzi. 

Primul mesaj trimis prin ARPANET a fost "lo" 

Internetul a început cu o scânteie, nu cu o explozie, iar momentul când aceasta a avut loc nu 

poate fi limitat la o singură zi. Totuși, pe 29 octombrie a luat naștere ARPANET, care a schimbat 

domeniul comunicațiilor în totalitate, scria site-ul npr.com în 2009. 

Astfel, pe 29 octombrie 1969, Charley Kline a utilizat pentru prima dată rețeaua ARPANET, pentru 

a trimite un mesaj de la un calculator din universitatea UCLA, pentru care lucra, către un calculator 

de la Stanford Research Institute. Deși a încercat să transmită cuvântul "login", sistemul nu a reușit 

să expedieze decât primele două litere, astfel că primul cuvânt trimis cu ajutorul rețelei a fost "lo". 

"Dacă stai să te gândești, <lo>  însemnă <hello>, iar un mesaj mai succint, mai puternic și mai 

profetic nu am fi putut dori", a spus Kline, citat de pbs.org. 

http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/internet-collapse1.htm
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Problemele întâmpinate au fost rezolvate în următoarea oră și cuvântul "login" a fost, până la urmă, 

trimis în acea zi."Aveam doar 21 de ani și eram un informatician care se ocupa de programare la 

orice oră din zi și din noapte", povestea Kline în urmă cu câțiva ani. 

 

                                    De la două calculatoare, la o rețea mare cât lumea 

 

                

Internetul de astăzi, urmașul ARPANET, repezintă o rețea mondială unitară de computere, 

interconectate conform protocolului TCP/IP. 

Răspândirea internetului a fost 

sprijinită de apariția World Wide 

Web. Propus inițial în 1989, 

World Wide Web, sau simplu 

web, a fost conceput de Tim 

Berners-Lee ca un sistem de 

informații de tip hypertext legate 

între ele, ce pot fi accesate pe 

Internet. Prima pagină și primul 

browser de web au fost lansate în noiembrie 1990. 

Începând cu luna august a anului următor, web-ul a devenit un serviciu public de Internet, iar 

browsere precum Mosaic și Netscape Navigator (al cărui cod sursă a fost utilizat la crearea Mozilla 

Firefox) au ajutat la popularizarea acestuia. 

Numărul de utilizatori de servicii de Internet la nivel mondial a crescut de la 14,2 milioane, în 1993, 

la mai mult de 3,15 miliarde în prezent, echivalentul a peste 40% din populația globală. 

În ceea ce privește numărul total de pagini web, inclusiv domeniile rezervate, acesta a depășit 

pentru prima dată pragul de 1 miliard în septembrie anul trecut, potrivit site-ului Internet Live Stats. 

Bibliografie: Paul Levinson, McLuhan în era digitala. Ghid al mileniului informaţiilor, Editura  

Antet,București, 2004.       

                                                                                                                 Răzvan Sfârlea-XI TA 

                         



22 

 

                 TERRA ÎN DATE ESENȚIALE 

 

Planeta Pământ numită și Terra sau „Planeta 

albastră” este a treia planeta după distanța față de Soare și 

a cincea ca mărime în sistemul solar. Terra face parte 

dintre planetele interioare ale sistemului solar (planetele 

aflate în interiorul centurii de asteroizi). Este cea mai mare 

planetă telurică din sistemul solar și singura din 

Univers cunoscută ca adăpostind viața(controverse legate 

de existența vieții extraterestre continuă să existe). 

Terra s-a format acum aproximativ 4,57 miliard de ani, iar 

singurul ei satelit natural Luna, numită și 

Selena după zeița lunii Selene, a început 

să o orbiteze puțin timp după aceea, cu 

circa 4,533 miliarde de ani în urmă. Pentru 

comparație, vârsta calculată a 

Universului este de circa 13,7 miliarde de 

ani. Suprafața Pământului este acoperită în 

proporție de 70,8% de apă, restul de 

29,2% fiind solid și "uscat". 

De la formarea sa Pământul a trecut prin 

numeroase procese geologice și biologice 

majore, astfel încât toate urmele 

condițiilor sale inițiale au fost șterse. 

Suprafața exterioară a planetei Terra este împărțită în mai multe plăci tectonice, care de-a lungul 

timpului se deplasează unele față de celelalte. Miezul planetei este activ (fierbinte și lichid), fiind 

format din mantaua topită și miezul metalic, generator al câmpului magnetic. Condițiile atmosferice 

și de la suprafață, care au permis apariția vieții pe Terra, au fost la rândul lor influențate în mod 

decisiv și spectaculos de către forme de viață primară.  

Între Terra și restul Universului există o permanentă interacțiune. Astfel, Luna este cauza mareelor. 

În afară de asta, ea a infuențat continuu viteza mișcării de rotație a Terrei. Toate corpurile din jurul 

globului terestru sunt atrase spre Terra, forța de atracție numindu-se gravitatie, iar acceleratia cu 

care aceste corpuri cad în câmpul gravitațional se numește acceleratie gravitationala (notată cu "g" 

= 9,81 m/s2). Se crede că motivul apariției oceanelor a fost o "ploaie" de comete din perioada 

timpurie a Pământului. Impacturile ulterioare cu asteroizi au modificat și ele mediul înconjurător 



23 

 

într-o manieră decisivă. Schimbările de orbita ale planetei pot fi considerate răspunzătoare pentru 

glaciațiunile produse de-a lungul istoriei, care au acoperit suprafața terestră cu un strat de gheață. 

Terra nu are alți sateliți naturali în afară de Lună.  

 

                       IULIE 2015-CEA MAI FIERBINTE LUNĂ DIN ISTORIA TERREI 

„Iulie şi primele şase luni ale anului 2015 au fost cele mai calde înregistrate la suprafaţa Terrei de la 

debututul măsurătorilor meteorologice, în 

1880“, a anunţat National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). 

   Încălzirea climei de pe Terra continuă. 

Iulie 2015 a stabilit un nou record de căldură pe 

Terra pentru această lună, într-un interval de 

peste un secol, iar "temperatura globală s-a 

situat la cel mai înalt nivel în toate lunile 

acestui an pentru perioada 1880-2015", a precizat 

NOAA într-un comunicat. Astfel, temperatura medie 

combinată la suprafaţa uscatului şi a oceanelor de pe 

Terra s-a situat în iulie 2015 cu 0,81°C peste media 

secolului al XX-lea (15,8°C) şi a depăşit cu 0,08 

grade Celsius precedentul record de temperatură 

medie lunară, stabilit în iulie 1998.Iulie, care este în 

mod normal cea mai fierbinte lună dintr-un an la nivel planetar, a fost în acest an, cu o temperatură 

globală de 16,61°C, cea mai fierbinte dintre toate cele 1.627 de luni care au fost monitorizate de 

meteorologi începând din ianuarie 1880. Temperatura globală înregistrată în lunile iulie creşte cu 

0,65 grade Celsius, în medie, în fiecare secol, precizează specialiştii de la NOAA. De asemenea, 

potrivit BBC, nouă luni din topul 10 al celor mai fierbinţi luni monitorizate după 1880 au fost 

înregistrate după anul 2005, afirmă NOAA. Oamenii de ştiinţă spun că încălzirea globală şi 

impactul fenomenului El Nino reprezintă principalele cauze care se află în spatele acestor recorduri 

de temperatură. Concentraţiile tot mai mari de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă sunt un factor-

cheie pentru creşterea temperaturilor. Un alt factor important este El Nino. Acest fenomen natural, 

care ia naştere în apele calde din Oceanul Pacific la câţiva ani, contribuie la rândul său la creşterea 

temperaturilor globale(Bibliografie: Terra Magazin, nr.198-200). 

                                                                                                                 Cosmin Osoloș -X TA 
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     CULTURĂ TEHNICĂ-ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

            GASTROPAN  2015 Târgu- Mureş  

 

Gustul, inovaţia, arta şi tehnologia şi-au dat întâlnire în 

perioada 19-21 martie 2015, în cadrul ediţiei a şaptea a Expoziţiei 

GastroPan. Pe lângă gama completă de soluţii şi tehnologii pentru 

afacerile din panificaţie, cofetărtie şi HoReCa, evenimentul a 

dezvăluit tendinţele şi talentele din domeniu, prin programul 

bogat în demonstraţii şi prin concursurile care au premiat Pâinea 

şi Tortul Anului 2015.GastroPan a găzduit, la Centrul Expo 

President din Târgu Mureş, standurile a peste 130 de furnizori din 

panificaţie, cofetărie şi HoReCa, care au prezentat ofertele celor 20.000 de vizitatori invitaţi - antreprenori şi 

specialişti din industria de profil. 

Mix de tradiţii şi inovaţii culinare 

La standurile GastroPan vizitatorii au urmărit, de la procedeele artizanale de coacere a 

pâinii, până la cele mai inovatoare tehnologii de producţie. Au descoperit cele mai noi sortimente 

de îngheţată artizanală, ultimele tendinţe din cofetării 

şi ciocolaterii şi noutăţile din gastronomie şi 

HoReCa.Vizitând expoziţia puteţi experimenta, 

alături de demonstratori de top din ţară şi din afară, 

tehnicile decorării torturilor, sculptura în fructe şi 

legume, modelarea zahărului caramelizat sau a 

pastei de zahăr. Totodată se pot admira numeroasele 

piese artistice, platourile culinare de excepţie şi cele 

mai bune produse de panificaţie, patiserie şi cofetărie, 

care au definit tendinţele pieţei în 2015. 

Cea mai mare expoziţie est-europeană de profil  

GastroPan este cea mai importantă expoziţie de profil pe piaţa românească şi totodată un 

eveniment etalon la nivel european. Această idee este împărtăşită de către asociaţiile de profil din 

ţară (ROMPAN; ANAMOB, ANBCT) dar şi pe plan extern, 

chiar de către Peter Becker, preşedinte al Uniunii Internaţionale 

a Brutarilor şi Cofetarilor (UIBC), care a fost prezent pentru a 

patra oară la eveniment. 

Decernarea trofeelor Pâinea şi Tortul Anului 2015 

GastroPan a găzduit totodată cea mai mare competiţie 

dedicată promovării inovaţiilor, dar şi a talentelor din industria de 

panificaţie, cofetărie şi HoReCa. Cele 8 categorii de concurs 

grupate în 3 secţiuni, la care au fost premiate, printre altele, Pâinea şi Tortul Anului 2015, au adus în prim 

plan creativitatea concurenţilor, produsele din concurs devenind sursele de inspiraţie ale producătorilor şi 

totodată preferinţele consumatorilor.                                           

                                                                                        Violeta Matei-XI TA                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    Prof. Mina Gănguț      
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   IMAGINI EXPOZIȚIA GASTROPAN 2015 -TG.MUREȘ 

 

 

  
 

  
 

  
 

                                                                                                       

                                                                                                     FOTO Vasile Matei-XI TA 
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 IMAGINI DIN  ACTIVITATEA LABORATORULUI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  
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RELIGIE-BISERICA LUI ȘTEFAN CEL MARE DIN BORZEȘTI 

 

Biserica din Borzești se află chiar la ieșirea din Onești 

spre Adjud și nu a fost construită de Ștefan cel Mare în urma 

unei victorii, fiind singura de acest fel a fostului domnitor al 

Moldovei. Poartă Hramul Adormirii Maicii Domnului și a fost 

ridicată între anii 1493-1494 

În Borzești s-a născut și a copilărit Ștefan cel Mare, 

moștenind moșia de la strămoșii săi. Considera acest loc cel 

mai frumos tărâm din întreaga Moldovă. 

Legenda de la Borzești 

Legenda spune că, în copilărie, pe Ştefan l-a marcat un episod 

trist, care l-a determinat să ridice Biserica din Borzeşti. Se 

juca împreună cu copiii răzeşi de-a tătarii şi moldovenii, la 

umbra unui stejar secular. Erau împărţiţi în două cete şi s-au 

luptat până când l-au prins pe „hanul tătar”, adică pe 

Gheorghiţă (Mitruţ), prietenul lui Ştefan. Copiii îl ridică în 

stejar, ca şi cum l-ar fi spânzurat pentru faptele făcute când 

călca hotarele Moldovei. Însă joaca nu durează mult, deoarece 

ei zăresc venind călăre tătarii adevăraţi, înarmaţi cu săbii, arcuri cu săgeţi otrăvite, steaguri de luptă. 

Copiii fug de frică, lasânsu-l pe Gherghiţă acolo, iar tătarii poposesc la umbra stejarului. Văzându-l, 

îl ucid trăgând cu săgeţi în inima copilului, iar prietenii lui văd fapta îngrozitoare. Ştefan a jurat 

atunci că va face dreptate. Şi aşa a fost, 30 de ani mai târziu, Ştefan Voievod îl prinde la Nistru pe 

fiul Hanului Tătar şi-l judecă la Borzeşti, pedepsindu-l cu aceeaşi moarte. Apoi porunceşte să taie 

ştejarul şi ridică aici o biserică cu masa altarului pe locul fostului stejar, locul martiriului lui 

Gheorghiţă. 

Descrierea bisericii 

Ștefan și fiul său Alexandru au 

ridicat Biserica din Borzești în stil 

moldovenesc, folosind piatră de râu, cu 

planul dreptunghiular, fără turlă. Are 

dimensiuni mari și fațadele sunt 

decorate cu ceramică smălțuită și 

cărămidă cu piatră. Ferestrele au și ele 

dimensiuni impresionante, în stil gotic, 

și ies în evidență prin opoziția cu ușa 

mică dintre naos și pronaos. Se spune 

că ușa a fost făcută după înălțimea 

scundă a domnitorului, putând intra cu 

tot cu coroană pe cap, și pentru a nu 

putea intra năvălitorii pe cai. 

Ornamentele bisericii sunt frumoase, 

sobre și autentice. În interior este o icoană scrijelită cu sabia de tătari dorind astfel să o distrugă. În 

stânga există un mormânt de marmură din 1718 al credincioasei Irina Roserina, care a făcut donații 

bisericii. 

Catapeteasma este turnată în piatră, în același timp cu biserica și păstrează pictura originală. Sub 

masa altarului se găsește rădăcina stejarului în care a fost ucis Gheorghiță, prietenul lui Ștefan. În 

partea de jos a ferestrelor sunt desenate scene din legenda spânzurării. 
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De-a lungul timpului au avut loc mai multe 

lucrări de refacere, mai ales după incendii și 

cutremure: 1904-1905, 1952, 1938-1939, 

1951-1952. Cea mai amplă lucrare de 

retaurare are loc între 1992-1994 când se 

repară fisurile cauzate de cutremure și se 

acoperă cu tablă de cupru. Între anii 2003-

2005 se pictează interiorul bisericii în 

tehnica fresco, în stil bizantin, de către 

maestrul Grigore Popescu Muşcal şi o 

echipă de tineri restauratori restaurează 

catapeteasma. În acest fel, biserica este 

împodobită cu o spectaculoasă pictură 

monumentală care aduce imagini legate de 

viața și domnia lui Ștefan cel Mare. Pe 11 octombrie 2008 se resfințesc lucrările din ultimii ani. 

În cimitirul din Borzești este îngropată fiica scriitorului Vasile Alecsandri, Maria Bogdan, care a 

stat chiar în conacul de lângă biserică, în prezent Restaurantul Stejarul din Borzești. 

De mai bine de zece ani, în incinta bisericii se află „Muzeul de cultură şi artă religioasă”, în clădirea 

vechii școli de la 1838. Aici se pot observa obiecte de cult  religios de la biserici din Bacău şi o 

carte veche religioasă. Obiectele expuse, din secolele XIV-XIX dau o imensă valoare 

muzeului: cărţi vechi de cult (Cazania lui Varlaam – 1643 şi a doua ediţie a Bibliei de la Blaj – 

1795), o imagine din anul 1934, în care apar Nicolae Iorga şi Octavian Goga, în fața bisericii din 

Borzeşti – pe atunci, Iorga făcea parte din Comisia Monumentelor Istorice, iar Borzeştiul era în 

plină restaurare – şi catapeteasma din lemn de tei, din secolul al XVIII-lea, donată muzeului de 

Mănăstirea din Bogdana – ctitorită în 1660 de logofătul Solomon Bîrlădeanu. 

    

 

                                                                        Andrei Chelaru-IX TA 
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CĂLĂTORII- DRUMURI EUROPENE 

                  MONTE CARLO 

Sunt câteva locuri pe care n-ar trebui să le ratați atunci când vizitați Monte Carlo. În primul 

rând Palatul Principelui, iar foarte aprope de el se află Grădina Exotică, Casinoul, Portul, 

Catedrala și unul dintre locurile  preferate: Aquariumul împreună cu Muzeul Oceanografic. 

Bineînțeles că mai sunt și alte locuri de vizitat, însă cel mai frumos e să te pierzi pe străduțe și să 

observi tot ce se întâmplă in jurul tău. 

 

Știai că: 

 Vârsta medie din Monaco este cea mai ridicată din lume? 

 Este cel de-al doilea cel mai mic stat din lume după Vatican? 

 Are cea mai mare densitate de locuitori? 

 Monegascii sunt minoritari: doar 16% din populația țării? 

 O eroare des întâlnită: Zona Monte Carlo este considerată capitala Regatului, în fapt fiind 

una dintre cele 4 zone administrative ale Principatului: Fontvieille (cea mai nouă), Monaco-

Ville (cea mai veche) La Condamine și Monte- Carlo? 
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Palatul Princiar 

Tur de 30 de minute, 8 euro pentru adulți. Dacă vă aflați în fața Palatului la ora 11:55 FIX vedeți 

schimbul gărzii – Carabinierii Prințului, este un spectacol frumos. 

Relaxare de o înghețată în Piața Palatului, admirat priveliștea SUPERBĂ asupra principatului. 

Muzeul de Oceanografie și Acvariul 

Intrarea pentru adulți 14 euro, durata unei vizite: între 1,30 – 2 ore, dacă dorești să parcurgi tot, 

dacă nu vrei să vezi muzeul ci doar acvariul, cu faimoasa sa lagună a rechinilor și jumătate de oră 

este suficent. 

Fontvieille 

O zonă mai nouă din punctul de vedere al construcțiilor, dar în care se află portul vechi, Port de 

Fontvieille.Terasa Fontvieille oferă mai multe atracții, printre care: Colecția privată de mașini de 

epocă a Prințului Rainier, Muzeul de ștampile și monede, Muzeul Naval.  

Cum se ajunge la Monaco? 
Autobuz 100 sau 102 din Nisa: 1 euro, inconvenient: în orele de vârf sunt destul de aglomerate. 

Tren: gara Monaco, cel mai rapid mod de a ajunge, în jur de 4 euro biletul. 

Automobil: cornișa inferioară, sau mediană și superioară și coborâre. Parcările sunt destul de 

scumpe, așa că... 

    

                      

                                                                                                     Răzvan Sfârlea-XI TA 

                                                                                                     Prof.Ion Gănguț                                                                        
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      MITOLOGIE ŞI FOLCLOR 

                                                JOCUL URȘILOR 

Tradiția spune, în localitățile băcăuane de pe Valea Trotușului, că dacă nu primești ceata de 

urși în ziua de Ajun a Anului Nou ai să ai ghinion tot anul care urmează.Într-un spectacol de sunet, 

culoare și mișcare, ''ursul'' și ursarii dansează într-un ritm frenetic pe ulițele satelor și pe străzile 

orașelor din zonă. Obiceiul este unic în România. Rădăcinile sale, spun cercetători în etnografie și 

istorici băcăuani, se află, cel mai probabil, în cultul geto-dac al ursului și puterii pe care o insuflă 

acesta. Cetele au un număr variabil de piei de urs, între șase și 24, cărora li 

se alătură irozi, mascați și toboșari. Spectacolul începe cu o chemare a 

ursului, continuând,  în ritmul sacadat al tobelor, cu bătaia, moartea, 

reînvierea animalului, apoi hora ursului și, în final, dansul irozilor. Pentru 

fiecare etapă, toboșarii bat ritmul diferit, completând acustic atât 

desfășurarea de culoare, dar și incantațiile dresorului. Pregătirea unui viitor 

''urs'' începe de la 6-7 ani însă doar tinerii care împlinesc 18 ani sunt 

acceptați în ceata mare ca să poarte blana ursului. În funcție de experiență, 

dar și de numărul de piei de urs pe care le deține, în unele cete chiar șapte 

asemenea blănuri, este desemnat ''căpitanul cetei" sau ''ursarul șef" cum mai 

este denumit. Regizor al spectacolului, de el depinde sincronizarea tobelor 

în timpul jocului, pantomima irozilor și mai ales 

coregrafia dansului ritualic al urșilor și mascaților 

care întregesc ceata. Tot el este cel care desemnează 

purtătorii blănurilor, dar alege și oamenii care compun 

alaiul: toboșari, mascați, irozi, precum și ursarii 

ajutori. De asemenea, el dă tonul și ritmul tobelor. Cel 

mai reprezentativ asemenea spectacol, incluzând chiar 

și câte 30 de cete de ursari se desfășoară în ajun de An 

Nou în centrul orașului Dărmănești, locul unde 

obiceiul este cel mai bine păstrat. Cetele de ursari 

pornesc cu doar câteva ore înaintea pragului dintre ani 

pe artera principală a localității, în fața primarului, a oficialităților locale și a miilor de participanți 

la sărbătoare.. În perioada interbelică, povestesc bătrânii ''căpitani'' din Dărmănești, cetele plecau 

dimineața de la Palatul Știrbey, după care erau primiți de prințesa Marina. unei singure tobe. Ei 

încearcă să satirizeze și ridiculizeze societatea prezentă, apelând la o coregrafie caraghioasă. Cu 

mare tam-tam mascații poartă și numele cetei. „Urșii'' 

din cete au blănuri frumoase, în cvasitotalitate din 

jupuirea unor exemplare care au crescut în pădurile 

bogate în vânat din zonă. Blănurile sunt împodobite 

cu șiraguri de canafi mari și roșii. Cel ce joacă ursul, 

bărbați în special, dar în ultimii ani au apărut în ceata 

de ursari și femei, trebuie să fie un om puternic, căci 

pielea cântărește și peste 50 de kg. „Urșii", cu 

boturile larg deschise oferind imaginea unor dinți 

fioroși, vin mormăind, târându-se ori încercând să 

sperie lumea. Însă sunt stăpâniți de ursari, cam trei 

pentru fiecare purtător de blană, care îi trag aprig de 

lanț și îi amenință cu bâtele. Ursarii sunt în spectacol personaje fără mască. Ținând în mână bâte cu 

ținte de fier, ei îndeamnă ''urșii'' să danseze într-un ritm din ce în ce mai alert, în concordanță cu 

vibrația tobelor. Originalitatea cetei este dată de irozi, care vin în urma toboșarilor, aliniați pe două 

rânduri. Aceștia, băieți și fete, în general adolescenți, sunt îmbrăcați strălucitor cu fuste lungi 

plisate, au barete cu fir aurit legate în diagonală peste ie ori peste bluzele de un alb imaculat, coifuri 
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cu panglicuțe din hârtie colorată, un detaliu important fiind sabia. Pe scenă, în fața oficialităților, 

''urșii" se ridică în două picioare și joacă în ritmul alert al tobei ajutorului de căpitan, etalându-și 

forța și vitalitatea în toată splendoarea. Purtătorul celei mai frumoase blăni de urs, ridicat de ursari, 

își continuă dansul deasupra capetelor celor prezenți. O ceată poate interpreta până la 12 dansuri 

diferite. Jocul Ursului reprezintă o mare sărbătoare pentru oamenii de pe Valea Trotușului. 

''Păstrătorii tradițiilor populare de iarnă se prezintă, în ciuda înnoirilor și tentațiilor vremii, parcă 

mai autentici și mai pregătiți ca oricând. Iar acest fapt se reflectă și în entuziamul spectatorilor, 

mulțumiți că vor încheia, în acest fel tonic, un an greu, cu speranțe pentru mai bine în cel viitor", 

spune Petre Vlase, coregraful ansamblului folcloric ''Busuiocul" din Bacău, care a preluat în 

repertoriul său acest dans ancestra (Bibliografie- T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, 

Bucureşti, 1977).  

                                                                                                                    Celina Budău-XI TA 

 

ENIGME ȘI CURIOZITĂȚI ALE TERREI 

 în 1848, timp de 30 de ore, apa Cascadei Niagara a dispărutde pe stâncile abrupte: la 50 de 

km în amonte, o barieră de gheaţă a blocat complet râul. 

 înconjurat de munţi, Hong Kong-ul nu a găsit prea mult spaţiu liber pe malul mării, astfel că 

s-a dezvoltat pe verticală şi a reuşit să aibă cei mai 

mulţi zgârie-nori (clădiri având peste 100 m 

înălţime) din lume (2354), de trei ori mai mulţi 

decât în New York şi de patru ori mai mulţi decât 

înTokio. 

 în localitatea Brignoles din Franţa a plouat în 1973 

cu…broscuţe; o coloană de aer cu circulaţie rapidă 

a ridicat sute de amfibieni dintr-o zonă 

mlăştinoasă şi i-a aruncat peste oraşul din 

Provence. 

 aproape 90 la sută din populaţia lumii trăieşte în 

emisfera nordică şi tot aici se mai poate vorbi 

despre superlative demografice - numărul total al locuitorilor Chinei şi ai Indiei este egalat 

de cel al tuturor locuitorilor din 22 de ţări din topul celor mai populate. 

  nu Muntele Everest (8.848 m) deţine cea mai mare înălţime din lume, ci Mauna Kea din 

Hawaii (10.206 m); primul e cel mai înalt de pe uscat, însă măsurat de la baza sa de pe 

fundul oceanului, muntele hawaian trece primul în top. 

 Oceanul Pacific conţine peste jumătate din întreaga apă sărată din lume. 

 peretele de granit al Muntelui Stone din S.U.A. (Georgia) expune cel mai mare basorelief 

din lume, un memorial înfăţişându-i pe trei 

lideri ai Confederaţiei Statelor Americane din 

timpul Războiul Civil; o potecă în trepte, 

lungă de 2 km, şi telecabinele urcă până pe 

vârful rotund al acestui munte. 

 cea mai înaltă cascadă a lumii, Angel 

(Venezuela), are aproape un kilometru 

înălţime şi cade direct la baza muntelui, fără a 

mai trece vreo treaptă de stâncă. Numele ei 

vine de la pilotul american Jimmie Angel, care a survolat pentru prima dată zona în 1921, 

cu un avion comercial.                                                         

                                                                                               Laurențiu Simion-X TB 
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CREAȚIE LITERARĂ 

                     

 Caracter                                                                       Toamnă târzie 

 

               Îmi place să știu                                                 Ce vânt năpraznic vuiește…         

Că noaptea târziu                                                 Ce frig mi-e… 

              Va fi din nou dimineață.                                     Și ce amețeală…! 

Îmi place să știu                                                   Privesc din sine-mi afară 

              Că-n  noapte târziu                                              Crenguța ce-n geamuri lovește. 

Voi trăi o viață.                                                               

            Alături vom fi 

Între flori și verdeață, 

            Între plopi, mândri tei 

Hoinărind pe alei 

           Vom gusta din prefață. 

 

 

 

Ce voi fi?                                                                              Amurg 

 

            Cheamă-mă                                                                      În zare…                                                        

Și eu nu voi veni.                                                      O licărire de lumină 

           Alungă-mă                                                               Așterne peste noi 

Și eu voi fi alături de tine.                                       ……………tăceri. 

           Urăște-mă                                                                  N-a fost frumos, 

Și eu te voi iubi.                                                        A fost simțit 

          Iubește-mă                                                                  Un soare luminos 

Și eu nu știu                                                             A asfințit… 

         Ce voi mai fi. 

 

                                                                                                                Nicu Burdușel 
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UMOR 

 

  

,,RIDENDO  CASTIGAT MORES“ ŞI...OAMENII  

 

 Culmea înotului: 

„Cu o mâna să înoţi şi cu cealaltă să dai din 

picioare." 

 Culmea melancoliei:  

„Să cazi pe gânduri de să-ţi rupi mâna." 

 Culmea pantofarului: 

„Să fie...şiret !" 

 Culmea pompierului: 

„Să stingă focul sacru dintr-un artist !..." 

 O pisică hippy merge pe stradă. Un om o vede 

şi o strigă: 

- Pis, pis, pis ! 

Atunci, ea răspunde: 

- Peace, man ! 

 Ce trebuie să-i faci unui hipopotam cu diaree? 

Loc. 

 Condamnatul la scaunul electric întreabă: 

- Cum funcţionează scaunul? 

- Nu te frământa, vei fi pus imediat la curent. 

 Care este femininul de la... puţ? 

-Fântână ! 

Care este femininul de la tren? 

-Tunel ! 

 Ce este pipironul? 

Locul unde rămân moldovenii după ce pleacă trenul ! 

 Se întâlnesc orbul şi chiorul: 

Orbul:- Merge, merge? 

Şchiopul: -Precum vezi. 

 Cum se numesc rudele papei? 

Paparude. 

 Cum se numeşte naşul papei? 

Papanaş. 

 Cum se numesc copiii papei? 

Papă-lapte. 

 De unde vine numele de miliţian? 

De la "ţian" - unitatea de măsură a inteligenţei. 

 Cum se numeşte un dac care gândeşte? 

GânDac ! 

 Cum se numeşte biroul oval? 

Biroul oral ! 

 La Radio Erevan: 

- Se poate rămâne însărcinată de la distanţă ? 

- Da, dacă distanţa e mai mică decât lungimea. 

 Care este asemănarea dintre România şi Japonia? 

Amândouă ţările au trenuri suspendate. 
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România şi Grecia? 

Amândouă au fost republici "elene". 

 Cum se numesc cei şapte americani care au luat 

Viagra? 

7-up ! 

 Care este semnificaţia cuvântului "troică"? 

Doica cu trei sâni... 

Dar a cuvântului "extractor"? 

Fost tractor la C.A.P., actualmente piese de schimb 

în 

Turcia.

 
 Ce se înţelege prin cuvântul "meritoriu"? 

Teritoriul ocupat de o livadă cu meri. 

 Ce se înţelege prin "ţurţur"? 

Sunetul soneriei, iarna. 

 Doamna la şcoală: 

- Bulă, care este subiectul in propoziţia "Venea o moară pe Siret?" 

- Venea ! - răspunde Bulă. 

- Cum "Venea", mă? 

- Păi, punem întrebarea la predicat: Cine omoară pe Siret? Venea ! 

 

 

                                                                                                                                     Redacția 
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