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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 2016  

Cele mai importante realizări ale anului  calendaristic 2016: 

  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; 

-Realizarea cu fonduri proprii a împrejmuirii cu gard metalic la corpul B; 

-Realizarea iluminatului de siguranță și de perimetru pentru corpurile de clădire A și B; 

                                                                                        
-Realizarea sistemului de alarmare pentru corpurile de clădire A și B; 

-Realizarea sistemului de supraveghere cu camere de luat vederi, pentru corpurile de clădire A și B; 

-Realizarea sistemului de radioficare pentru corpul de clădire A; 

-Realizarea racordării tuturor sălilor de clasă și a laboratoarelor la rețeaua Internet, în totalitate pentru corpul 

de clădire A și parțial pentru corpul B; 

-Inaugurarea noii biblioteci din corpul B; 

-Realizarea a două cabinete auto prin forțe proprii (unul în corpul de clădire A și al doilea în corpul de 

clădire B); 

-Începerea realizării stației ITP, lângă clădirea sălii de sport; 

-Demararea activităților privind realizarea sălii multifuncționale, din corpul B; 

-Achiziția, cu ajutorul Primăriei Onești, a unui microbuz școlar, de 17 locuri; 

-Achiziţii de materiale de învăţare, soft educațional; 

 

                  
   b) educaţie 
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-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; 

-Promovabilitatea în procent de 100% a examenului de certificare a competenţelor nivel 3 şi 4 de calificare 

profesională; 

-Promovabilitate în procent de 44% a examenului de evaluare națională. 

-Un procent de 55% de reușită la examenul de bacalaureat din totalul celor prezenți și respectiv 25% din 

totalul celor înscriși la acest examen; 

-Obținerea atestatului de calitate și calificativul EXCELENT în urma vizitei de evaluare ARACIP. 

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

școlare, simpozioane naționale și internaționale: 

-LOCUL I la OLIMPIADA DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, etapa pe județ, Bacău, martie 2016, eleva 

FISTOȘ CARINA, clasa a V-a; 

-MENȚIUNE la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, aprilie 2016, eleva 

FISTOȘ CARINA, clasa a V-a; 

 
 

-PREMIUL SPECIAL, la CONCURSUL NAȚIONAL ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII, aprilie 2016, 

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

IONIȚĂ GABRIEL - MIHĂIȚĂ, clasa a X-a; 

-PREMIUL SPECIAL, la CONCURSUL NAȚIONAL ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII, aprilie 2016, 

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

SAVIN FLORIN ADELIN; 
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-participarea la OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”, 

etapa județeană, februarie 2016, domeniul ELECTRIC a elevilor BUCIOACĂ SERGIU-MIHAI, CICEU 

MĂDĂLIN-GEORGE, GONDOŞ SABINAGABRIELA, clasa a XI-a; 
-participarea la OLIMPIADA DE RELIGIE - faza judeţeană, a elevei Pretula Delia, clasa a V-a. 

 

c)activități extrașcolare 

 

-participări ale formaţiei de dansuri şi obiceiuri populare „Stejarul din Borzeşti” la evenimente și 

manifestări cum ar fi: 

 

-"Sărbătorile de iarna", spectacol festiv organizat în curtea școlii, decembrie 2016 

-”Serbarea de iarnă” organizată prin acțiune de voluntariat la Centrul de zi “Binecuvintați copiii” din Onești, 

decembrie 2016 

 

-"Datini și obiceiuri de Anul Nou", spectacolul organizat de primăria Onești cu ocazia sărbătorilor de 

Crăciun și Anul Nou, decembrie 2016 

-”Hora Unirii”, Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2016 

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

2015. 

-Festivalul Tineretului, Onești, iunie 2016, manifestație desfășurată în Parcul municipal 

-Marșul Absolvenților 2016, Onesti (festivitate de premiere a șefilor de promoție, absolvenții clasei a XII-a) 

-festivitatea de premiere a olimpicilor, Sala Cinema Capitol Onești, iunie 2016 

-manifestări artistice organizate pentru promovarea școlii la Târgul  de Oferte Educaționale Onești, mai 

2016; 

-participarea elevilor și profesorilor la activități organizate în parteneriat cu alte școli, instituții din oraș: 

- “Ziua mondială împotriva fumatului” 

-“Prevenirea HIV/SIDA în România” 
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-

Prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice 

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

-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 2016, 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 2016; 

-”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 2016; 

-”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, aprilie 2016, activitate organizată 

de Catedra de Alimentație publică și turism; 

    -

„Sănătatea se păstrează cu dinţii”, Ziua mondială a sănătăţii, aprilie 2016, activitate desfăşurată în 

colaborare cu asistentul medical şcolar; 

-„Săptămâna reciclării de maculatură”, acţiune de voluntariat – proiectul SCUT VERDE, aprilie 2016; 

-”Luna arborilor”, plantarea pomilor - Proiect în colaborare cu Primăria Onești, la care au participat elevii și 

profesorii școlii noastre; 
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-„Culorile copilăriei” - concurs pe ateliere (pictură, recitare, interpretare muzicală, dans), iunie 2016; 

-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”; 

-activități de voluntariat în parteneriat cu Casa Alexandra; 

-Colaborări cu Editurile: Kreativ, Carminis, Euristica, Didactica Publishing House, Paralela 45, Sinapsis, 

Intuitext - clasele din învățământul primar; 

-elaborarea revistei şcolii „i-Car” 

-activități festive cu ocazia primirii participanților la Olimpiada națională de Chimie, ediția 50, activitate 

organizată la Muzeul istoric Ștefan cel Mare din Borzești, în colaborare cu Școala gimnazială Helegiu; 

-publicarea unor articole în reviste de specialitate: 

-”Manuscrisele Iluminate”, în revista i-Car, 2016, dir. adj. prof. Gănguț Ion 

-”Gastropan 2016 Târgu Mureș”, în revista i-Car, 2016, prof. Mina Gănguț 

-participări la simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări științifice: 

-Concursul național ”ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” - Ploiești, aprilie 2016, dir. prof. ing. Sergentu Adrian și 

prof. Moroșanu Emilia 

coordonatori, lucrarea: ”Fibra de carbon - aplicații; 

-Concursul național ”ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII” - Ploiești, aprilie 2016, prof. Moroșanu Emilia și prof. 

Hușneac Gabriela-Cristina, coordonatori lucrarea : ”Drona” 

-Un procent de 88% pentru elevii care au participat la examenul de laşcoala de şoferi, au obţinut permis de 

conducere categoria B. 

 
 

 

                                                         Mihai Grigoraș- președinte Consiliul Reprezentativ al elevilor 

                                                         Gabriela Hușneac-responsabil P. A. S. 

 
 



9 

 

PROIECTE  EUROPENE-EXPERT GERMAN LA ONEȘTI 

 

                                       Programul Senior Experten Service 

       Obiectivul Programului dat este facilitarea accesului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii la 

cunoştinţe inovative internaţionale, precum şi preluarea celor mai bune practici europene de 

administrare a afacerii. 

     Senior Experten Service este o organizaţie non-profit cunoscută ca Fundaţia Industriei 

Germane pentru Cooperare Internaţională, fondată în 1983 sub auspiciile Asociaţiei Camerelor de 

Comerţ şi Industrie din Germania cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare.  

     

 

Acest Program are o experienţă de 26 de ani de activitate în care a implementat circa 18.500 de 

proiecte în Germania şi în alte 156 de ţări din lume. 

     Programul dat vă oferă posibilitatea să alegeţi dintre cei 7.800 experţi SES, cu un potenţial 

înalt de calificare în domeniul construcţiilor, gospodăriilor ţărăneşti, bănci şi companii de asigurare, 

industria de prelucrare, instruire, comerţ etc., care contribuie la promovarea şi dezvoltarea instituţiei 

gazdă prin următoarele servicii: 

 •    îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;  

 •    introducerea de noi tehnici şi tehnologii; 

 •    controlul costurilor, gestiune şi administrare;   
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 •    legături de afaceri;  

 •    identificarea de surse pentru finanţare;  

 •    vînzări şi achiziţii, promovarea produselor;  

 •    service şi întreţinere, relaţii cu publicul;  

 •    planificarea activităţii firmei, marketing şi management;  

 •    pregătirea angajaţilor, managementul resurselor umane, etc. 

 

Beneficiarii programului sunt: intreprinderile mici şi mijlocii, instituţiile publice, autorităţile 

locale, instituţii de învaţămînt şi instituţiile internaţionale. De asemenea în urma programului veţi 

avea posibilitatea să beneficiaţi de colaborare cu expertul german, urmare căreia puteţi pune bazele 

unui parteneriat stabil şi de durată. Anul şcolar 2016 – 2017 a debutat energic cu derularea  

parteneriatului educaţional româno- german iniţiat şi derulat din 2011.Liceul Tehnologic Oneşti a 

avut onoarea de a găzdui şi a colabora cu expertul german, Bjorn Winfried Eggert Moritz von 

Zeddelmann, reprezentantul Senior Experten Service (SES), Bonn, Germania, beneficiind de 

asistenţa şi consultanţa acestuia în domeniul Turismului şi Alimentaţiei Publice. 

În spiritul creşterii atractivităţii pentru elevi a învăţământului tehnic şi profesional şi a 

facilitării accesului tinerilor la un proces educaţional profesional bazat pe cunoştinţe şi competenţe 

care corespund cerinţelor pieţei muncii actuale, liceul nostru şi-a pus la dispoziţia partenerului 

resursele umane şi materiale implicându-se activ în desfăşurarea unor activităţi teoretice şi practice 
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extrem de utile pentru beneficiarii direcţi (elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a profesională), 

managerii şi personalul didactic al şcolii (strategii de dezvoltare şi promovare, identificarea de surse 

de finanţare, familiarizarea cu sistemul de învăţământ vocaţional  dual – modelul german, 

promovarea limbilor străine în domeniul serviciilor de alimentaţie publică, consolidarea 

competenţelor interculturale).                                               

                 

În timpul celor trei săptămâni au fost organizate mai multe şedinţe de lucru atât la nivel de şcoală: 

cu direcţiunea (responsabil proiect - director Sergentu Adrian, director- adjunct Gănguţ Ion), 

membrii Catedrei de alimentaţie publică (profesorii de specialitate: Rotaru Vali, Gănguţ Mina, 

Ichim Oana, Sprinţeroiu Cristinel, Brăila Jenny), Catedra de limbi moderne, reprezentanţi ai 

agenţilor economici, cât şi la nivelul I.S.J. Bacău şi al Primăriei Oneşti în care au fost dezbătute 

realităţile învăţământului tehnic şi profesional românesc. Elevii şi profesorii liceului nostru au fost 

extrem de activi, motivaţi, interesaţi de toate activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate împreună 

cu profesorul Bjorn von Zeddelmann, motiv pentru care considerăm Proiectul SES Germania un 

real succes. Încă o dată, Liceul Tehnologic Oneşti îşi demonstrează capacitatea de a 

transforma o oportunitate într-o experienţă de viaţă generatoare de progres.          

                  

                                                                                                Daniela Moldoveanu-XI TA 

                                                                                                Catedra de Alimentație Publică 
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OMAGIU LUI  EMINESCU 

                                       

                                                  CULTURĂ ȘI PATRIOTISM 

                                       Precizări cu privire la „Ziua Culturii Naționale”  

 

În urma solicitărilor cu privire la informații de interes public referitoare la „Ziua Culturii 

Naționale”, Ministerul Culturii și Identității Naționale face următoarele precizări: 

„Ziua Culturii Naționale” reprezintă un eveniment important, ce nu poate fi ignorat sau tratat 

cu indiferență. Astfel, în data de 6 ianuarie 2017, la aproximativ 36 de ore de la învestirea 

Guvernului și având la dispoziție un timp foarte scurt, s-a hotărât alocarea sumei de 200 000 de lei 

pentru finanțarea unor proiecte dedicate acestui eveniment. S-a ajuns în această situație deoarece, 

la momentul preluării mandatului, noua conducere a Ministerului Culturii și Identității 

Naționale a constatat lipsa oricăror proiecte sau evenimente prin care să fie celebrată „Ziua 

Culturii Naționale”.  

De asemenea, facem precizarea că „Ziua Culturii Naționale” a fost instituită prin Legea nr. 

238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie „Ziua Culturii Naţionale”, care prevede, la art. 2 

alin (1), faptul că „Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină material şi 

financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate 

sărbătoririi acestei zile”. Finanțarea proiectelor dedicate „Zilei Culturii Naționale” se face în baza 

acestei legi, iar proiectele ar fi putut fi depuse oricând în cursul anului 2016, criteriile de selecție 

pentru anul 2017 fiind necesare la evaluarea proiectelor. Întregul proces prin care vor fi selectate și 

finanțate proiectele dedicate „Zilei Culturii Naționale” va fi unul corect și transparent.  

Ne exprimăm speranța că fondurile alocate acestei sărbători vor fi folosite cu bune rezultate 

pentru cultivarea tinerei generații. 

 

                                                                                            Redacția                                



13 

 

                                   Numai poetul 

                                                                     de Mihai Eminescu 

Lumea toată-i trecătoare. 

Oamenii se trec și mor 

Ca și miile de unde, 

Ce un suflet le pătrunde, 

Treierând necontenit 

Sânul mării infinit. 

 

                             

 

                                                                                                   Numai poetul, 

                                                                                                   Ca pasări ce zboară 

                                                                                                   Deasupra valurilor, 

                                                                                                   Trece peste nemărginirea timpului : 

                                                                                                   În ramurile gândului, 

                                                                                                   În sfintele lunci, 

                                                                                                   Unde pasări ca el 

                                                                                                   Se-ntrec în cântări. 

 

            

                          

                                                                                                                         Gabriel Zarzu- XI TA 
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      CONSULTAŢII BACALAUREAT-2017 

                                   

                                 OPERA EPICĂ ÎN  DATE MINIMALE 

Nr. 

crt. 

 

   ELEMENTUL 

                      

DESCRIEREA ELEMENTULUI 

1. Naratorul -mijlocitor între scriitor și cititor; 

-cel care relatează faptele, evenimentele în două moduri posibile: 

a.narator obiectiv (neutru, impersonal): povestește la persoana a III-

a, este omniprezent, omniscient, știe totul despre universul artistic 

creat, despre destinul personajelor sale; 

b.narator subiectiv: relatează la persoana I, trece totul prin filtrul 

subiectivității sale, este participant sau martor la acțiune. 

2. Acțiunea -totalitatea faptelor, întâmplărilor, evenimentelor din operă; 

-se desfășoară pe unul sau mai multe planuri narative; 

-se derulează după logica celor cinci momente ale subiectului 

operei literare: 

 expozițiunea; 

 intriga;                                                    

 desfășurarea acțiunii; 

 punctul culminant; 

 deznodământul. 

3. Personajele literare -creații ale scriitorului; 

-îmbinare între realitate și ficțiune; 

-participanții la acțiune. 

4. 

Conflictele 

 

-înseamnă idei, atitudini, concepții contradictorii; 

-constituie motorul acțiunii; 

-generează tensiune și dinamism; pot fi:  

a.conflicte externe: între două personaje, două tabere, grupuri; 

b.conflicte interioare: zugrăvesc frământările, lupta ce se dă în 

mintea și sufletul personajului între porniri contradictorii; 

-arta scriitorului se dezvăluie îndeosebi în prezentarea conflictelor 

interioare. 

5. Modurile de 

expunere 

-apar toate trei, cu ponderea intenționată de scriitor; 

a.narațiunea: esențială, obligatorie; 



15 

 

b.descrierea: zugrăvește un tablou din natură, un portret fizic, o 

stare interioară, anticipează, creează atmosferă; 

c.dialogul (monologul): convorbirea dintre două sau mai multe 

personaje; are cel puțin două roluri: 

-dinamizează acțiunea, evitând monotonia; 

-constituie procedeu indirect de caracterizare a personajelor literare. 

6. Limbajul artistic -utilizează imagini artistice, figuri de stil, cu multă cumpătare, 

acestea nefiind un scop în sine ca în opera lirică. 

                                                                                                               Sabina Gondoș -XII liceu 

                                                                                                               Prof. Nicoleta Vasiloiu 

                                                                                                                                                

                                         LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 

                        CLASIFICAREA  CUVINTELOR  DUPĂ  SENS 

CATEGORIA 

SEMANTICĂ 

  

             DEFINIȚIA 

   

                       EXEMPLE 

1.Cuvintele 

monosemantice 

Sunt cuvintele cu un singur sens, 

indiferent de context. 

natriu, infarct, fotosinteză, clorofilă etc. 

2.Cuvintele 

polisemantice 

Sunt cuvintele cu sensuri diferite 

în funcție de contexte diferite, dar 

derivate din sensul de bază al 

respectivului cuvânt. 

 

Polisemantismul verbului a da cu sens de 

bază= a transmite ceva 

-a da la o parte = a îndepărta 

-a da pe gât = a bea 

-a da la gunoi = a arunca 

-a da o marfă = a vinde 

-a da la scimb = a schimba 

-a da un cadou= a dărui 

-a da în grijă = a încredința 

-a da cu chirie = a închiria 

-a da o masă= a oferi 

-a da pe din două= a împărți 

-a da binețe = a saluta 

 

3.Omonimele Sunt cuvintele cu forme identice, 

dar cu sensuri și etimologie 

diferite. 

lac= suprafață de apă stătătoare; 

lac=preparat chimic lichid; 

somn=stare de odihnă a organismului; 
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somn= specie de pește. 

4.Antonimele Sunt cuvintele cu forme diferite și 

sensuri opuse. 

 bun-rău; 

 afară-înăuntru; ; 

 a înainta-a se retrage 

 a lipi- a dezlipi; 

 a împacheta-a despacheta etc. 

5.Sinonimele Sunt cuvintele cu forme diferite, 

dar cu același sens (cel puțin 

aproximativ). 

 mare (ca dimensiune) = uriaș = 

grandios = titanic = enorm = 

infinit; 

 drum = cărare = potecă= șosea = 

alee = cale = stradă = autostradă. 

6.Paronimele Sunt cuvintele cu forme 

asemănătoare, dar cu sensuri 

complet diferite. 

 

 familial = legat de familie; 

familiar = obișnuit, apropiat; 

 a evalua = a aprecia; 

a evolua = a progresa; 

 a releva = a evidenția; 

a revela = a dezvălui; 

 a colabora = a lucra în comun; 

a corobora = a întări, a sprijini. 

 

                          

                                                                                          Roxana Maria Avramescu –XII liceu 
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ISTORIE- SĂ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL! 

                                               

                                              ONEȘTI- FILE DE ISTORIE 

 

Numele său se trage de la „Seliștea lui Oană la Trotuș”. Satul Onești a fost atestat 

documentar pe 14 decembrie 1458. Așezarea de pe Trotuș apare, așadar, consemnată într-un act de 

danie emis la 14 decembrie 1458 de cancelaria voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt din Suceava. 

Documentul se află expus la Muzeul de Istorie al municipiului Onești alături de obiecte și arme 

datând din acea vreme, descoperite de arheologi pe aceste meleaguri. În dulcele grai moldovenesc, 

Ștefan cel Mare și Sfânt poroncea cancelarului să scrie următoarele rânduri: “Malurile, ținutu’ 

Bacău, Cu mila lui dumnezeu, noi Ștefan Voievod, domn țarei Moldaviei. Facem înștiințare cu 

această carte domniei mele, tuturor cine o va vide, sau cetindu-se o va auzi, ca viind înainte 

noastră și înainte boerilor noștri, mari și mici, Marușca, fata lui Andrieș Slujăscul, giupâneasa lui 

Negrilă, de a sa buna voie și’au dat satele și moara, parte a ei, ci și’au împărțit, înainte noastră și 

înainte boierilor noștri, cu frații sei și cu surorile sale și 

au dat mănăstirei Bistriții, unde este hramul Adormirea 

preasfintei născătoarii de dumnezeu; numele satelor: 

giumătate de Slujești, unde au fost curtea tatălui ei, și 

giumătate de moară și din tot venitul, giumătate, și la 

Maluri amândouă coturi Oneștii și Labășeștii, și fântâna 

Horgăi, unde au fost mănăstirea tătânesau ca să fie 

sfintei mănăstiri Bistriții cu tot venitul, Iar hotarul 

numitelor sate să le fie pe unde din vechi s’au stăpânit. Pre care este credința a domniei mele, noi 

Ștefan Voievod și credința mitropolitului nostru Teoctist, și credința tuturor boerilor noștri, mari și 

mici”. Lăbășeștii, a fost un sat pe teritoriul actual al orașului Onești (cartierul Malu), așezat pe 

cursul inferior al Cașinului. Stăpânul de demult al Oneștiului, Andrieș Slujascul, din documentul de 

atestare al localității din anul 1458, este evocat de poetul Gheorghe Izbășescu: „Cu lanterna în mână 

umblu noaptea pe străzi ridicând pleoapa strălucitoare-a țărânii (documentul atestării orașului meu 

din 14 decembrie 1458) să dau de piatra ocultă pe care și-a zgâriat umbra Andrieș Slujascul, 

stăpânul de demult al Oneștiului, lângă apa Cașinului, sub maluri surpate.” Actul original nu se 

păstrează, fiind foarte uzat. El a fost transcris din slavonă la începutul secolului XX. Se păstrează 

numai copiile. După istoricul Ion Bogdan (1864-1919), din cele patru sate menționate în document, 

Slujești a dispărut, Lăbășeștii s-a unit cu Oneștii, iar Malurile au luat mai târziu denumirea de 

Răcăuți. Moșiile Borzești și o parte din Negoiești, Onești, Costești, Pătrășcani și Rădeana, se aflau 

în stăpânirea particulară a lui Ștefan cel Mare. Domnul, pe baza dreptului de „dominium eminens” 
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(termen latin denumind dreptul suprem de stăpânire asupra pământului țării, exercitat de domn), era 

considerat stăpân pe teritoriul întregii țări, având la dispoziția sa, atât domeniul public, cât și 

proprietatea personală, moștenită sau cumpărată. 

În anul 1950 satul Cerchezești-Lahovari, de lângă satul Borzești, cu 59 de locuitori la recensământul 

din 1941, a fost înglobat în satul Borzești. Satul Crișomul, din partea de est a satului Onești, pe 

cursul inferior al râului Trotuș, a fost înglobat în satul Onești. 

În anul 1952 o echipă de geografi și urbaniști condusă de ing. Mihail Florescu, ministrul 

Industriei Chimice s-a deplasat pe Valea Trotușului, pentru a stabili locul de amplasare a unui oraș 

și a unui mare combinat industrial. Din această echipă a făcut parte și geograful Vintilă Mihăilescu. 

A fost preferat Oneștiul, deoarece: 

     1. este amplasat la locul de întâlnire a Trotușului (158 km) cu cei mai importanți afluenți ai săi: 

Râul Cașin (45 km), Râul Oituz (57 km) și Râul Tazlău (85 km); 

     2.este așezat la o convergență de drumuri în patru direcții principale: spre Brașov, via Târgu 

Secuiesc, prin Pasul Oituz; spre Târgu Ocna (cu o ramură spre Slănic-Moldova), Comănești (cu o 

ramură spre Moinești) și Miercurea Ciuc prin Pasul Ghimeș-Palanca; spre Bacău, prin depresiunea 

subcarpatică Tazlău (cu o ramură îndreptată spre Moinești); spre Adjud, pe valea inferioară a Râului 

Trotuș; 

     3.este așezat într-o zonă bine populată; 

     4.este așezat într-un relief format dintr-un șes, clădit din pietrișuri de gresie, în pătură groasă, 

acoperite cu luturi, constituit din două terase, una mai înaltă și una mai joasă. 

   

 

 

       

 

 

 

                                                                                     

    

 

 

                                                                                         Vlăduț Ciocoiu –XII LICEU 
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                            BORZEȘTI-BOGDANA. VOCILE ISTORIEI 

Într-un peisaj mirific, străjuieşte pe un umăr de terasă de pe dreapta Trotuşului, ctitoria 

voievodală. Construită în anii 1493-1494 de Ştefan cel Mare şi fiul său Alexăndrel, aceasta 

reprezintă unul dintre cele mai reuşite monumente de artă din acel timp. Stilul este moldovenesc, 

construcţia remarcându-se printr-o reuşită plastică decorativă a faţadei. Trei brâuri de cărămidă 

verzi smălţuite încing clădirea de sub nivelul ferestrelor şi până deasupra ocniţelor mari, cuprinzând 

între ele, ca într-un frumos şi vechi costum moldovenesc, toate celelalte elemente decorative. În 

interior are două bolţi construite pe sistemul de arce şi pandantive în stil moldovenesc. Ferestrele au 

împrumutat însă stilul gotic. Celelalte ornamente sunt de o rară sobrietate şi autentică frumuseţe. 

Se pare că locul acesta are o semnificaţie istorică mult mai profundă, respectiv la Borzeşti şi-a 

petrecut copilăria marele voievod. 

 Mlădiţa de domn a cunoscut aici primele bucurii şi dureri, realitatea crudă a invaziilor 

tătăreşti. Aici a învăţat să mânuiească primele arme şi să iubească fierbinte ţara. Legendara poveste 

cu stejarul din Borzeşti nu pare a fi o simplă plăsmuire.  

Trunchiul secular al acestui stejar se află şi azi în altarul bisericii. Probabil locul ales pentru 

construcţie a fost în legătură cu stejarul din Borseşti, deşi Stefan cel Mare a revenit în aceste locuri 

şi în perioada domniei sale, iar căpitanii săi au avut aici moşii, în schimbul pazei hotarelor 

Moldovei din faţa trecătorilor carpatice. 
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 inscripţie votivă, săpată în zidul de lângă bolta scundă a intrării, ne vorbeşte în cuvinte nemuritoare 

despre anul fondării acestei ctitorii. În faţă se află un bust al marelui Ştefan, unde vizitatorii îi pot 

depune flori pentru unul dintre cei mai mari oameni ai acestor locuri.  

Din perioada domniei lui Ştefan cel Mare reţinem şi faptul că prin aceste locuri, respectiv prin 

pasul Oituz, au pătruns armatele regelui Ungariei - Mateiaş Corvinul, care urmărea înlăturarea 

domnului moldovean de pe tron. Evenimentul are loc în perioada de consolidare a domniei lui 

Ştefan cel Mare, când duşmanul său de moarte, Petru Aron, se afla sub protecţia regelui Mateiaş 

Corvinul. 

 În semn de protest faţă de solicitudinea arătată de regele ungur duşmanului său, Ştefan cel 

Mare atacă cetatea Chiliei (ocupată cu 15 ani în urmă de unguri) , sprijină răscoala din 1467 din 

Transilvania îndreptată împotriva lui Mateiaş. Ca răspuns la această atitudine şi la stăruinţele lui 

Petru Aron, Mateiaş Corvinul trece Carpaţii pe la Oituz, distrugând rând pe rând oraşele Târgu 

Trotuş, Bacău şi Roman. La 15 decembrie 1467 are loc lupta de la Baia, unde Ştefan cel Mare a 

repurtat una dintre cele mai mari victorii. Mateiaş Corvinul şi 

resturi din marea sa armată au scăpat doar cu fuga, 

rămânându-i viaţa numai datorită trădării vornicului Crasneş, 

care a plătit cu capul neascultarea sa faţă de domnul 

Moldovei.  

Curând după aceasta, în 1469, Ştefan cel Mare 

reuşeşte să-l prindă pe Petru Aron şi să-l pedepsească pentru 

crimele sale, scăpând tronul de cel mai mare duşman. 

Urmează apoi cele câteva decenii de domnie ale marelui 

voievod, domnie ce reprezintă prin faptele de arme, de cultură 

materială şi spirituală, una din cele mai însemnate pagini ale 
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epopeii naţionale. Ctitoria din Borzeşti constituie un monument şi un simbol al acestei mari epopei. 

Spre sud de Borzeşti, tot pe una din terasele medii de pe dreapta Trotuşului, se află la mai puţin de 

10 km Mânăstirea Bogdana. Înălţată în anul 1660 de către logofătul Solomon Bîrlădeanu şi soţia sa 

Ana, aceasta mai păstrează încă pe catapeteasmă o pictură foarte veche. 

 Sculptura în lemn de trei a fost executată de meşteri locali în 1798 şi este de o valoare 

artistică deosebită. Așezământul este înconjurat de zid de piatră înalt de 4-5 m. Lângă mânăstire se 

află o biserică din lemn, valoroasă prin vechimea şi stilul de construcţie, adusă de la fostul schit 

Buciumi. 

     

Acest valoros asezământ se află într-o regiune pitorească, unde sunt şi alte obiective 

turistice, fapt ce a determinat apariţia aici a primului sat de vacanţă din judeţul Bacău. 

                                                                                  Adelina-Georgiana Birou-X TA 
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         ORA DE ENGLEZĂ 

 

 

                                                       THANKSGIVING  

 

Thanksgiving, celebrated on the fourth Thursday in November is one of the most 

important annual celebrations in the USA. On this day, Americans give thanks for the 

wonderful things in their life.  

 

Everything started with the first Pilgrims (members of the English Separatist Church) who 

left Great Britain in 1620, on a ship called the Mayflower, because of religious persecutions.  

 

After a 65-day difficult voyage, they landed near Plymouth Rock in America and they 

started to build their homes there. Because the area was a wilderness and because they had 

not got enough food to eat, during the rough winter many people died. In the 

spring of 1621, the Pilgrims became friends with the Wampanoag tribe of 

Native Americans who taught them how to grow corn and other crops. In 1621 

the harvest was excellent so the  Pilgrims gave thanks to God and invited their 

Indian friends to a feast. This was the first Thanksgiving dinner, and it 

continued for three days. 

 

Today Thanksgiving is still a day to be thankful for family, friends and 

good food. Families gather around the table and enjoy a traditional 

dinner which includes some of the foods served at the first feast: roast 

turkey, cranberry sauce, corn, sweet potatoes and pumpkin pie for 

dessert. 

 

Students from the Technological Highschool, Onesti also celebrated Thanksgiving. During 

the English classes, they found out more information about this American holiday and they 

were engaged in some games and fun activities like thanksgiving dinner game, turkey hunt 

and thanksgiving word find. The younger students also sang Thanksgiving songs, learned 

poems and made a turkey paper craft.  
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                                                                                   Bianca Gondoș-clasa a VII-a 

                                                                                   Prof. Lucia-Maria Penciu 
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         ARTĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

                      

                                                 MANUSCRISELE ILUMINATE 

De la manuscrisul iluminat la biblioteca virtuală. Deoarece manuscrisul iluminat este 

unic și irepetabil 100% în forma sa originară, accesul publicului larg la vizualizarea sau răsfoirea lui 

este aproape imposibilă. Tezaur al culturii umane, acesta este conservat în condiții de maximă 

securitate, pentru a nu suferi daune din partea agenților externi. Rezolvarea problemei a venit din 

dezvoltarea tehnicilor IT. Digitizarea reprezintă un șir de procese prin care transformăm un 

manuscris pe suport fizic pergament în manuscris virtual, identic cu 

primul, cu posibilitatea de a-l stoca și de a-l oferi unui deținător de 

computer sau tabletă. Puțină lume stie că primul proiect de tip 

„biblioteca digitală” s-a născut de fapt in 1971, la ideea studentului 

american Michael Hart,de la Universitatea Illinois sub numele de 

Proiectul Gutenberg. Numărul cărților electronice din biblioteca 

Gutenberg a crescut de la 1.000 (în 1997) la 2.000 (în 1999) și apoi 

la 10.000 in 2003. În acel moment, Hart avea o echipă de 1.000 de 

voluntari în toata lumea, care digitizau 350 de cărți lunar. Hart și-a 

propus să aibă 1 milion de cărți disponibile în 2015, însă, din păcate, s- ajuns doar la 500 de mii. În 

ultimele 2 decenii, evoluția tehniciilor IT a fost spectaculoasă, astfel încât zeci de mii de documente 

au fost digitizate. A apărut European Digital Library-EDL( 28 de țări-30 de limbi), legislația 

comună europeană în domeniu și a început digitizarea tezaurului mondial. Prima Bibliotecă digitală 

a apărut în Finlanda, dar rezultate remarcabile au obținut Franța, 

Marea Britanie, S.U.A., Elveția, Spania etc. Prin proiectul 

Gallica, B.N. a Franței a digitizat peste 3 milioane de 

documente. Biblioteca Vaticana a semnat la 12 ianuarie 2012 

cu firma japoneză  NTT Data un contract prin care aceasta se 

obligă să virtualizeze 82 de mii de documente pe care puțini 

pământeni ar fi avut ocazia să le vadă (vezi amănunte în 

Bolletino della Santa Sede, 20 martie, 2014, p.4). Tot sub 

regimul spectaculosului se află proiectul italian Rerum 

Novarum, început la 3 martie 2011, când s-a făcut o 

demonstrație publică, s-a prezentat platforma revoluționară multi-touche, anume s-a făcut o 

imersiune virtuală în Biblia lui Borso d′Este. Prin atingere, privitorul răsfoiește biblia pe care altfel 

n-ar fi văzut-o niciodată. În același scop, de a spori accesibilitatea la marile comori ale Renașterii 
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italiene, Casa Editrice Franco Cosimo Panini Editore a lansat în 1994 colecția  La Biblioteca 

Impossibile  care cuprinde edițiile în facsimil ale celor mai importante codice cu miniaturi (numără 

12 titluri printre care și cele la care ne-am referit noi ), eveniment despre care Umberto Eco 

spunea:«Per la prima volta ricercatori e studenti potranno studiare, sfogliare e toccare opere 

solitamente sepolte nelle casseforti delle biblioteche pubbliche- Pentru prima oară, cercetătorii și 

studenții vor putea studia, răsfoi și atinge  opere singulare înmormântate în seifurile bibliotecilor 

publice (trad.noastră,I.G.)».Din păcate, sunt cărți de colecție pentru bibliofili. Pe saitul specializat în 

vânzare de carte abebooks.it , astăzi, 15 noiembrie 2015, ora 11,00 a.m., 1 exemplar din Biblia lui 

Borso d Este,ediția în facsimil, costa 14.750 euro, Biblia lui Montefeltro-18.900, iar Très Riches 

d′ Heures a ducelui de Berry se putea achiziționa la numai 34.976 de euro, toate second hand. 

Cultura,în general, și pasiunea de bibliofil, în special, costă. Vor dispărea cărțile în forma lor 

clasică? Umberto Eco îi invită pe adepții e-book-urilor (op.cit.) să citească Război și pace de Lev 

Tolstoi la calculator sau pe tabletă, eventual după o pană de curent electric. 

                                 

 

 

 

                                                                                           Vlăduț Ciocoiu-XI liceu 

                                                                                            Prof. Ion Gănguț 

 



26 

 

           CURIOZITĂȚI-DRUMURI PERICULOASE 

                 Top 10: cele mai periculoase drumuri din lume și din România 

 Într-o Românie în care autostrăzile par mai greu de construit decât piramidele, iar numărul 

enorm de decese din accidentele auto te face să crezi că 

suntem în război, a vorbi despre cele mai periculoase 

drumuri din lume poate fi începutul unei polemici lungi și 

fără câștigători, chiar și între prieteni. Cu toate acestea, 

drumurile „de la noi” nu sunt nici cele mai proaste, nici 

cele mai periculoase. Vă prezentăm în continuare o galerie 

cu top 10 cele mai periculoase drumuri din lume și – în 

același timp – spectaculoase. Bineînțeles, țara noastră intră 

în acest clasament al drumurilor extreme, iar din articol o să înțelegeți de ce. 

10. Trecătoarea Stelvio 

Deschidem galeria cu Trecătoarea Stelvio, din nordul Alpilor Italieni. Este drumul pavat aflat la cea 

mai mare altitudine în regiune și al doilea din Alpi, ca 

înălțime. Trecătoarea începe la aproximativ 75 kilometri 

de Bolzano și se întinde până la 320 kilometri distanță de 

granița elvețiană. Drumul este foarte periculos, indiferent 

de stilul de condus și orice șofer are nevoie de mult curaj 

ca să se încumete în această trecătoare. 

9. Autostrada transsiberiană 

Aflată în Rusia, această „autostradă” este unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume din mai 

multe motive. Nu doar că este lungă și plină de surprize, dar ea trece prin păduri, munți și deșert. 

Fiind unul dintre cele mai lungi drumuri din lume, autostrada transsiberiană face legătura dintre 

Vladivostok (estul îndepărtat) și Sankt Petersburg (la vest). Cu siguranță nu este drumul pe care să 

pleci într-o vacanță liniștită cu familia. 

8. Autostrada Unu 

Pe locul trei în galeria noastră se regăsește Autostrada Unu, din Mexic, care începe în Tijuana, oraș 

de graniță cu SUA, și continuă spre sud prin Maneadero, până în San Diego. Probabil cea mai 

periculoasă zonă este porțiunea de 109 kilometri din Tijuana până în Ensenada, plină de serpentine 

care fac din condus un coșmar stresant. 

7. Vulcanul Cotopaxi, pe cele mai periculoase drumuri din lume 

Drumul Vulcanului Cotopaxi este un loc periculos, indiferent cu ce viteză circuli. Aflat în cantonul 

Latacunga din provincia ecuadoriană Cotopaxi, drumul este al doilea din țară ca altitudine și atinge 
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în anumite porțiuni înălțimi de peste 5.000 de metri. Drumul este lung și foarte îngust în anumite 

zone, iar șoferii trebuie să fie extrem de atenți în curbe. 

6. Drumul Perdikaki-Patiopoulo 

Drumul de munte Perdikaki-Patiopoulo merită cu siguranță un 

loc în această galerie. Cu o lungime de 23,5 kilometri, este 

situat în nordul Greciei și și-a câștigat faima neagră de „ultim 

drum” pentru foarte mulți șoferi. Drumul este extrem de 

solicitant cu toate curbele, serpentinele înguste și pantele 

abrupte și nu este recomandat, în caz că sunteți în căutare de 

vacanțe liniștite în Grecia. 

5.Panamericana 

Autostrada panamericană nu e doar un drum în linie dreaptă, ci este mai degrabă o rețea de drumuri, 

dintre care unele sunt foarte periculoase. În total, autostrada are o lungime de 30.000 de kilometri. 

Panamericana a intrat în Cartea Recordurilor cu titlul de cea mai lungă autostradă. Însă este ușor să 

te lași păcălit de acest titlu – chiar dacă se cheamă autostradă, Panamericana este plină de curbe 

strâmte și serpentine care urcă și coboară abrupt, ceea ce o face foarte solicitantă pentru șoferi. 

4.Autostrada Sichuan-Tibet 

Aflată în China, autostrada Sichuan-Tibet este enormă, dar impropriu numită „autostradă”. Drumul 

are 2.142 kilometri și traversează peisaje foarte diferite, de la zone de deșert la vârfuri de munte, pe 

anumite porțiuni. Ca să îl traversezi de la un capăt la celălalt ai nevoie de 15 zile, iar alunecările de 

drum sunt evenimente la ordinea zilei. De asemenea, drumul trece peste mai multe râuri faimoase 

din China, precum Jinsha sau Nujiang. 

3. Drumul A682 

Cu o lungime de 22 kilometri, drumul A682 este considerat cel mai periculos din Marea Britanie, 

indiferent de vreme și stilul de șofat. Întins din Lancashire până în North Yorkshire, A682 și-a 

câștigat reputația de drum mortal după ce mai mult de 100 de persoane și-au pierdut viața 

traversându-l. 

2. Autostrada Halsema 

Și autostrada Halsema, din Filipine, face parte dintre 

cele mai periculoase drumuri din lume. Este drum 

deosebit de periculos, care trebuie evitat cu orice preț. 

În punctul cel mai înalt, atinge 2.25 kilometri deasupra 

nivelului mării, ceea ce face ca altitudinea în sine să 

fie o provocare pentru oricine. Cunoscut și sub 
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denumirea de Drumul Baguio-Bontoc, această porțiune este indicat a fi folosită doar în lipsă de 

alternative (rute ocolitoare sau aeroporturi închise). 

1.Transfăgărășanul 

             Transfăgărășanul, sau Drumul Național 7C, este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri 

din lume. Se întinde pe 90 kilometri și străbate Munții Făgăraș, un masiv muntos care face parte din 

Carpații Meridionali, făcând legătura între Transilvania și Muntenia.Transfăgărășanul are o 

altitudine maximă de 2.134 metri și foarte multe curbe în ac de păr, ceea ce îl transformă într-o 

probă extremă de condus pentru orice șofer care se încumetă să îl încerce și într-unul dintre cele mai 

periculoase drumuri din lume. Viteza maximă pentru șofat este de 40 kilometri/oră. De obicei, 

Transfăgărășanul este închis între lunile octombrie și iunie, din cauza zăpezilor. Uneori, drumul 

rămâne deschis până în noiembrie, dar din moment ce au fost ani când a nins în zonă chiar și în luna 

august, cel mai bine este să verificați condițiile meteo înainte de a vă aventura pe 

Transfăgărășan.Transfăgărășanul are mai multe tuneluri și viaducte decât orice alt drum din 

România. În locul aflat la cea mai mare altitudine, lângă Bâlea Lac, se găsește tunelul cel mai lung 

(875 metri) și la cea mai mare înălțime din România. Acest tunel este „puntea” dintre Transilvania 

și Vechiul Regat. În luna septembrie 2009, cei trei protagoniști ai cunoscutei emisiuni britanice Top 

Gear au realizat un episod pe Transfăgărășan. Gazda emisiunii, Jeremy Clarkson, a catalogat 

Transfăgărășanul drept „cel mai bun drum din lume”. 

     

     

                                                                                              

                                                                                               Mădălin-George Ciceu- XII liceu 
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ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

  

          GASTROPAN  2016- Târgu- Mureş. Cea mai mare expoziţie est-europeană de profil  

Directorul general al GastroPan 2016, Ildiko Varadi-Erdos, a declarat că în cele trei zile ale 

expoziției de la Târgu Mureș s-au concretizat afaceri estimate la peste două milioane de euro, însă 

valoarea beneficiilor pe termen lung în urma negocierilor purtate și a contractelor încheiate se ridică 

la peste 50 milioane de euro. 

"Cei 133 de expozanți spun că deja au vândut foarte multe aparate, utilaje, dar și ustensile. 

De exemplu, cei din China ne-au și mulțumit și au spus că e cea mai reușită expoziție la care au 

participat în ultimii ani, deci este rentabil pentru firme să participe. Cel puțin, după calculele făcute 

până acum, s-au făcut afaceri de cel puțin două milioane de euro. În perioada imediat următoare, 

pentru că sunt contracte care se vor încheia și săptămâna viitoare, această valoare va ajunge la cinci 

milioane de euro, iar pe termen lung vom ajunge la o valoare 

de peste 50 de milioane de euro. Acesta este principiul — cei 

care acum au cumpărat, de exemplu, un cuptor, în viitor, 

pentru că au văzut că sunt și linii automate, în următoarele 5-

6 luni să cumpere și aceste linii automate", a arătat Ildiko 

Varadi-Erdos.  

În privința numărului de vizitatori, organizatorii GastroPan 2016 de la Târgu Mureș au arătat că în 

primele două zile au fost peste 12.000 de persoane și se estimează o participare de circa 20.000 de 
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persoane până la finalul manifestării, care se încheie sâmbătă seara. Pe parcursul a trei zile, 

GastroPan 2016 a reunit la Târgu Mureș toate profesiile de pe filiera morărit, panificație, cofetărie 

și HoReCa prin participarea a 133 de expozanți din 25 de țări, punându-se accent pe noile tendințe, 

cum sunt "natural" și "premium", prin utilizarea ingredientelor naturale.  

                                                                                       

 

Începând de joi până sâmbătă seara, la GastroPan 2016 Târgu Mureș, care acoperă o 

suprafață de 7.000 mp, cei 133 furnizori de talie mondială de pe patru continente, din țări precum 

Egipt, SUA, Germania, Franța, Grecia, Serbia, Bulgari,  Polonia, Olanda și China, au expus o serie 

de soluții și tehnologii inovatoare, constând în echipamente, ustensile și ingrediente necesare pentru 

dezvoltarea unei afaceri competitive în domeniul panificației, cofetăriei și ospitalității.  

În cadrul expoziției sunt prezentate numeroase echipamente performante produse de 

furnizori de talie mondială, între care cele mai eficiente energetic cuptoare, linii de divizare, 

formare aluat, cuptoare rotative, malaxoare cu cuvă extractibilă, mixere planetare.  

                                                                                        Roxana Ardeleanu-XI TB                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    Prof. Mina Gănguț      
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RELIGIE-DIN ISTORIA CREȘTINISMULUI 

                                                              

Sinodul de la Ferrara - Florenţa. 

                                  Lupta ortodocşilor împotriva „unirii” de la Florenţa 

Încercările de unire anterioare, evenimente politice, ambiţii personale, „schisma” din suflete, 

au demonstrat că cele două ramuri ale creştinătăţi, se vor mai putea aduna cu greu laolaltă, pentru a 

înlătura deosebirile de credinţă şi tradiţii care le separau de multă vreme. Puternica dezvoltare a 

oraşelor şi statelor apusene, conştiinţa superiorităţii şi a suficienţei de sine a idealului de viaţă nouă 

pe care Apusul îl savura din plin, papalitatea intră pe un făgaş al unei puteri qvasi-lumeşti, de unde 

nu mai accepta o unire cu grecii ca de la frate la frate ci doar pe calea supunerii faţă de scaunul 

Romei, situaţia politică critică a Bizanţului, aflată în orbita intereselor apusene şi turceşti, mai ales, 

au făcut ca o posibilă unire cu latinii să fie doar o dorinţă. Era vremea când împăratul Manuil II 

Paleologul (1391-1425) avea să-i spună fiului său, Ioan VIII 

Paleologul „de speriat poţi să-i sperii pe turcii cu gândul că ai să 

faci unirea cu latinii ,dar eu nu îţi dau deloc sfatul să faci aşa ceva 

pentru că nu-i văd pe ai noştri dispuşi să găsească vreo modalitate 

şi înţelegere cu latinii. Teamă mi-e să nu se facă schisma şi mai 

rea şi atunci iată ca ne-am dat de gol şi în ochii păgânilor.” Iată ce 

gândea un basileu ortodox în secolul XV, convins poate că deşi 

din motive politice îşi dorea unirea cu Roma, ea nu ar fii adus nici 

o apropiere între creştini şi nici şansă şi alternativă, nobilă şi sfântă.  

             Cu toate aceste împăratul Ioan VIII Paleologul îşi joacă acum ultima carte. Era vremea 

sinodului de la Basel, când în sfârşit şi în Apus pătrunsese ideea conducerii sinodale a Bisericii, însă 

cu ce folos?  La 18 septembrie 1437 Papa Eugen al IV-lea prin bula „Doctoris gentium” transferă 
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conciliul de la Basel la Ferrara pe coasta orientală a Italiei conştient fiind de faptul că mult mai uşor 

s-ar face o unire cu grecii într-un oraş italian de unde grecii s-ar putea întoarce acasă mai greu.  În 

necunoştinţă de cauză de cele întâmplate în Apus, delegaţia ortodoxă, ce avea să discute problema 

unirii Bisericilor, s-ar împăca pe corăbiile trimise de papa Eugen şi nu pe cele ale sinodalilor din 

Basel, ceea ce a dus automat la creşterea prestigiului papalităţii destul de bine şifonat în ultima 

vreme şi abandonarea din păcate puţin mai târziu a teoriei conciliare „care daca ar fi învins cu 

siguranţă, ca ar fi adus alte schimbării probabil chiar şi o unire a Bisericilor, pe care papalitatea şi-o 

dorea de atâta vreme. 

La 7 februarie 1438 avea să sosească la Veneţia delegaţia ortodoxă cuprinzând circa 700 de 

persoane, în frunte cu patriarhul ecumenic Iosif al II-lea şi împăratul Ioan VIII Paleologul.La 8 

februarie grecii săvârşesc o Sfântă Liturghie în biserica Sfântul Marcu pe care latini o apreciază: 

„parcă raiul însuşi s-a coborât în biserica lor, n-am cunoscut până acum slujbele lor religioase, după 

zvonurile ce ne-au ajuns la noi îi credeam barbari dar, acum, când îi vedem nu ne îndoim că ei sunt 

primi născuţi ai Bisericii şi că Duhul Sfânt vorbeşte prin 

dânşii”.   Delegaţia ortodoxă este întâmpinată de cardinalul 

Traversari, unul dintre puţini adepţi ai papei pe atunci. Cu 

toate că sinodul rămas la Basel avea să declare sinodul de la 

Ferrara schismatic, la 9 aprilie se deschidea sinodul în mod 

solemn. Din partea Apusului erau prezenţi: Papa Eugeniu, 

cardinalii Cesarinii, Traversari, Nicolae Cusanul, Ioan 

Torguemada, şi aproximativ 70 de episcopi, iar delegaţia 

răsăriteană cuprindea pe: împăratul Ioan VIII Paleologul, 

patriarhul Iosif II, Visarion mitropolitul Niceei, Marcu Eugenicul mitropolitul Efesului, care 

reprezenta şi pe patriarhul Antiohiei Antonie, mitropolitul Heraclei care reprezenta şi pe patriarhul 

Alexandriei, Dionisie de Sardes, care reprezenta pe patriarhul Ierusalimului, mitropolitul Isidor al 

Kievului, mitropolitul Dorotei al Mitilenei, Mitrofan mitropolit de Cizic, Silvestru Syropolus, 

marele eclersiarh al Patriarhiei Ecumenice, Damian, mitropolitul Moldovei ,Gheorghe Scholarios, 

secretarul intim al împăratului Gheorghe Ghemistos Plethon, reprezentantul platonicienilor şi alţi 

ierarhi, preoţi, diaconi şi laici. Prin falsuri, constrângeri, ameninţări unirea a fost semnată la 

Florenţa, dar promisiunile papale au rămas doar vorbe goale iar unirea n-a rămas decât un act prin 

care Apusul şi în special papalitatea îşi arăta tot mai mult indiferenţa faţă de nenorocirea Bizanţului. 

Cu excepţia cruciadei din 1444 de la Varna şi aceasta eşuată, papa n-a trimis decât două scrisori pe 

la principii apuseni, lăsând Bizanţul să-şi trăiască agonia.                                                                                                     

                                                                                              Laurențiu-Mihai Simion-XI TB 

                                                                                              Prof. Preot Ionuț Cristea 
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CREAȚIE LITERARĂ-PAGINA DE POEZIE 

          

          

       

          Sfârșit 
                                       de George Gabriel Bucur -XI EB 

 

Am avut bucurii și patimi,                   

Din ochi încep să-mi curgă lacrimi 

Și-mi pun întrebarea 

Oare când îmi va veni chemarea? 

 

Odată se va întâmpla 

În acea zi, nimic nu se va ierta, 

Iar sufletul meu plin de durere 

Încă nu e pregătit să zbiere… 

 

Și simt uneori 

Cum sfârșitul îmi dă fiori 

În  ziua în care voi pleca 

Iertare mă tem că nu-mi voi lua. 

 

 

Las tot ce-am avut de zis pe hârtie 

Într-o ultimă poezie, 

Într-o zi cineva va citi, 

Târziu, de mine-și va aminti. 

 

 

 

Viața mea a fost ca un vis 

Mă îndrept cu pași repezi spre-abis. 

Nu mă uit în spate, 

Las deoparte amintirile deșarte. 

 

 

Acum îmi închid ochii liniștit, 

Doar de pământ acoperit. 

Nu uitați!Am fost unul ca voi, 

Eu plec…aștept viața de-apoi!!!           

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                                                 REDACȚIA     
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 CĂLĂTORII- DRUMURI EUROPENE 

                                                           

                                                        Granada  
 

               Deşi poartă numele unui fruct („granada” însemnând „rodie” în limba spaniolă), 

oraşul Granada seamănă mai degrabă cu o cutie cu surprize: când ai impresia că nu te mai poate 

surprinde cu nimic, capitala Andaluziei îţi oferă mereu încă un lucru care să te încânte.  

  
 

Plantaţii de smochini. Regula pare greu de crezut, însă cei care au vizitat Granada ştiu 

că este adevărat. Cum altfel ar putea să fie, atunci când acelaşi oraş, cu circa 300.000 de 

locuitori, îţi oferă aerul boem al centrelor urbane europene, culorile vii şi agitaţia străduţelor 

înguste specifice Marocului, faţadele albe ale caselor tipic mediteraneene înghesuite pe spinarea 

domoală a câte unui deal şi scăldate în soare, construcţii noi, demne de o metropolă, sau străzi 

animate în permanenţă de mulţimea studenţilor uneia dintre cele mai vechi universităţi ale 

Spaniei? Toate acestea dezvoltându-se în jurul portocalilor care însufleţesc străzile oraşului şi 

înconjurate de plantaţiile nesfârşite de măslini şi smochini din apropierea Granade i. 

             
Ultima cetate maură. Cel mai cunoscut obiectiv turistic al Granadei este Alhambra 

(„Cea roşie”), o cetate ridicată la mijlocul secolului al XIV-lea pentru cei care aveau să fie 

ultimii emiri musulmani din Spania.  Fortăreaţa a fost cucerită în 1492 de Fernando de Aragon 

şi Isabel de Castilla, iar în 1527, Carol al V-lea a ridicat un palat între vechile ziduri ale ei. 
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Chiar şi aşa, Alhambra nu şi-a pierdut din frumuseţea orientală.  

 
 

Pentru a vă bucura de o privelişte uimitoare a fortăreţei construite în mijlocul naturii 

acum o jumătate de secol, puteţi încerca să ajungeţi mai întâi la Mirador de San Nicolas, o 

piaţetă din cartierul istoric Albaicin, ce a fost construit iniţial pe dealurile din jurul cetăţii 

pentru artiştii care au lucrat la ea.  

        
 

Vizitarea grădinilor dintre zidurile groase ale Alhambrei, a mozaicurilor meticuloase din 

interior şi a palatului lui Carol va căpăta apoi noi dimensiuni. Cu atât mai mult cu cât pentru a 

ajunge de la Mirador la Alhambra va trebui să străbateţi străduţele înguste şi şerpuitoare, ce 

abia îşi fac loc printre aglomeraţia de case albe din Albaicin, cartier declarat monument 

UNESCO. 
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De vizitat: 

 El Albaycin – vechiul cartier arab. Scapă de hartă și plimbă-te în voie pe aleile înguste ale zonei 

dintre dealuri: Alhambra, San Cristobal, Sacromonte și Elvira. Partea aceasta a orașului e foarte 

romantică și presărată cu localuri mici și cochete. 

 Alhambra – e cel mai vizitat monument din Spania, aproape 3 milioane de turişti vin anual să vadă 

palatele maure. Imaginează-ţi deci că încă de la primele ore ale dimineţii se formează cozi destul de 

mari la casele de bilete. 

 Generalife (Grădina Arhitecților) – grădinile palatului sunt o adevărată operă de artă iar angajații 

o îngrijesc continuu.  

 Mirador de San Nicolas – locul despre care se spune că are cel mai bun punct de belvedere asupra 

orașului și asupra palatului. Sunt de părere că de pe fiecare deal se vede la fel de frumos însă doar 

aici poți lua parte și la un spectacol flamenco. 

      
 

 

 

                                                                                            Roxana Ardeleanu-XI TB 

                                                                                            Foto: I. Gănguț 
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 LABORATORUL  DE  ALIMENTAȚIE  PUBLICĂ  ÎN  IMAGINI 
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                                                                            Foto: Mihai-Laurențiu Simion-XI TB 



39 

 

MITOLOGIE ŞI FOLCLOR 

                                             

                                              Obiceiuri de Paște în Moldova 

 

1. Bătrânii spun că din primul ou ciocnit în ziua de Paşte trebuie să mănânce toţi membrii 

familiei, pentru a fi întotdeauna împreună; 

      

2. Dacă ai ciocnit un ou cu două gălbenuşuri în prima zi de Paşte, pregăteşte-te de nuntă. O 

vorbă veche din bătrâni spune că ai să te însori foarte curând; 

3. În mai multe sate din Moldova, tradiţia cere să ne spălăm pe faţă cu apa dintr-un vas în 

care au fost puse flori, bani şi un ou roşu. Se zice că astfel vom fi rumeni precum oul roşu, bogaţi şi 

sănătoşi. Potrivit aceluiaşi obicei, cel care se spală ultimul din acest vas ia banii; 

4. Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeiate “cap cu cap” în prima zi de Paşte. Abia din a 

doua zi ei le ciocnesc şi “dos cu dos”. 

5. În unele sate moldoveneşti se spune că cel al cărui ou nu se sparge de Paşte îşi va găsi 

sfârşitul înaintea celuilalt. Pe de altă parte, dacă spargi oul, vei fi voinic tot anul; 

6. O altă tradiţie de pe malurile Prutului cere ca oul de Paşti să fie mâncat, iar cojile să fie 

aruncate neapărat pe drum; 

7. În Bucovina, fetele tinere merg la biserică în noaptea de Înviere şi spală limba clopotului 

cu apă neîncepută. Apoi, în zori, fetele se spală pe faţă cu această apă fiindcă astfel le-ar face mai 

atrăgătoare pentru flăcăii din sat; 
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8. În mai multe zone din Moldova oamenii pun dimineaţa un ou roşu şi unul alb într-un vas 

cu apă. Apoi se spală cu apa acea se dau pe obraji cu cele două ouă, lăsând apoi câte o monedă în 

acel vas. Cei care fac astfel vor avea obrajii rumeni şi pielea albă precum cele două ouă, tot anul; 

9. La întoarcerea acasă, cel care aduce Lumina Sfântă de la slujba de Înviere trebuie să facă 

o cruce din fum pe grinda uşii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele; 

           

10. În multe sate din dreapta Prutului, tinerii iau toaca din biserică şi o duc în cimitir, unde trebuie 

să o păzească. Dacă aceasta e furată, trebuie să dea o petrecere în cinstea hoţilor. Dacă au făcut 

treabă bună şi au păzit-o, hoţii plătesc pentru ospăţ. 

 

                                                                   

                                                                                                 Cristina Barote-X TA 

                                                                                                  Daniela Mitroiu-X TA 
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UMOR 

 

                              
 

                      
 

                  
 

             
 

 

                                                                                                                           REDACȚIA 

 



42 

 

                                                             CUPRINS    

                                                                                                                                      

CUVÂNT ÎNAINTE 

 De ce i-Car ?.............................................................................................................................3 

DIN VIAȚA ȘCOLII 

 Realizări ale anului 2016 .........................................................................................................4 

 Expert german la Onești...........................................................................................................9 

ZIUA CULTURII 

 Omagiu lui Mihai Eminescu  ..........................................................................................................12 

CONSULTAŢII BACALAUREAT 

 Opera epică......................................................................................................................................14 

 Clasificarea cuvintelor după sens....................................................................................................15 

ISTORIA DE LÂNGĂ NOI 

 Onești- file de istorie ......................................................................................................................17 

 Borzești-Bogdana-ecouri de istorie.................................................................................................19 

ORA DE ENGLEZĂ 

Ziua Recunoștinței..............................................................................................................................22 

ARTĂ ȘI CIVILIZAȚIE 

 Manuscrisele iluminate....................................................................................................................24 

ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ 

 Drumuri periculoase.......................................................................................................................26 

  ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 Gastropan 2016…………………………………………………………………………………...29 

RELIGIE 

 Din istoria Creștinismului………………………………………………………………………31 

 PAGINA DE POEZIE 

 Sfârșit, de George-Gabriel Bucur………………………………………………………..……..33 



43 

 

DRUMURI EUROPENE 

 Granada........................................................................................................................................34 

LABORATORUL DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 În imagini................................. ......................................................................................................37 

MITOLOGIE ȘI FOLCLOR 

 Obiceiuri de Paște în Moldova..............................................................................................39 

UMOR 

 Ridendo castigat mores – şi oamenii ..............................................................................................41 

 

 

 

 

 

       
 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   i –CAR 

Manager: ing. ADRIAN SERGENTU 

Colectivul de redacţie: 

Redactor-șef: prof. ION GĂNGUŢ 

                       VLĂDUȚ CIOCOIU-XII liceu 

Secretar de redacţie: prof. NICOLETA VASILOIU 

                                   DANIELA MOLDOVEANU-XI TA                                                 

Tehnoredactare computerizată: ing. GABRIELA- CRISTINA HUȘNEAC 

      MARIUS ANOCA-XII liceu 

Fotoreporter: MIHAI-LAURENȚIU SIMION-XI TB 

 

                             Sediul: str. Aurora nr. 2, Oneşti, jud. Bacău 

                             Telefon: 0234 – 313010 

                             Fax: 0234 – 313010 

                             E-mail: auto_onesti@yahoo.com 

                            Website: www.autoonesti.ro 


