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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, 

                                                                              OCHEANĂ NICUȘOR-VASILE - XII liceu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE CE i –CAR? 
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                                                      DIN   VIAȚA ȘCOLII 

 

 

 -Continuarea implementării programelor Junior Achievement și în anul 

școlar 2019 – 2020 pentru forma de implementare CDȘ/ CDL, în cadrul programului de 

dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie: Finanțe personale și servicii financiare, clasa a 

XI-a, profilul servicii, specializarea tehnician în activități de comerț, Economia afacerilor, 

clasa a XII-a, profilul servicii, specializarea tehnician în activități de comerț; 

 -Parteneriatul încheiat în septembrie 2019 cu JA Romania și Ministerul 

Educației și Cercetării Științifice pentru Proiectul Școala Altfel – JA in a Day – Educație 

pentru orientare profesională (Job Shadow Day) pentru clasa a XI-a, domeniul Electric; 

 -Elaborarea și depunerea propunerii de PROIECT PRIVIND 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR, Romania Secondary Education Project (ROSE), Schema de 

Granturi pentru Licee în scopul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale furnizate de licee 

și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar, precum și 

acordarea grantului și implementarea proiectului începând din 2 octombrie 2018 și continuarea 

în anul II de proiect; 

 -Participarea Liceului Tehnologic Onești la proiectul de mobilitate în 

domeniul educației școlare în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Educația 

școlară, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale și Liceul Tehnologic Onești, ca beneficiar, 

contract numărul – 2018-1-RO01-KA101- 048531. 

 -Parteneriatul de colaborare cu asociația Europe 3000, S.R.L., Bergamo, 

Italia, prin care școala furnizează elevi pentru practică productivă în stațiuni turistice italiene, 

2018 – 2019; 

 -Colaborarea cu Agenzia Provinciale Activita Formative, Centro di 

Formazione Proffesionale Alberghiero, Casargo, Italia, în vederea participării la Concursul 

Internațional Culinar, ”Welness & Zero Waste – F&B Contest Casargo 2019”, proiect prin 

care au fost implicați elevi din diferite școli și țări în activități care vizează atât îmbunătățirea 

abilităților personale și profesionale în domeniul alimentar și sectorul catering care stau la baza 

pregătirii educaționale și profesionale de succes, în scopul sprijinirii dezvoltării competențelor 

resurselor umane implicate, promovării inițiativelor și a căilor menite să îmbunătățească atât 

abilitățile practice, cât și abilitățile sociale și pentru promovarea principiilor gătitului 

tradițional și sănătos, martie 2019; 

 

                    Rezultate  la concursuri locale, județene și internaționale: 

 

 -Participarea la CONCURSUL INTERNAȚIONAL CULINAR, ”WELNESS & 

ZERO WASTE – F&B CONTEST CASARGO 2019”, martie 2019; 

 - mențiune la faza județeană, CONCURSUL NAȚIONAL ”ȘTIU ȘI APLIC” - 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!, aprilie 

2019, pentru echipa formată din elevii CHELMUȘ BOGDAN- FLORINEL și TUDORACHE 

ANDREI-COSTEL, clasa a XII-a, specializarea Tehnician transporturi, fiind coordonați de prof. 

HUȘNEAC GABRIELA-CRISTINA; 

 - locul 5 la faza județeană, CONCURSUL NAȚIONAL ”ȘTIU ȘI APLIC” - 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII!, aprilie 
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2019, pentru echipa formată din elevii PALADE TEODOR- RĂZVAN și PĂUNEȚ IONUȚ, clasa 

a XI-a, profesională, calificarea Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în 

instalațiile energetice, coordonați de prof. HUȘNEAC GABRIELA-CRISTINA; 

  - LOCUL II, pe echipe, la CONCURSUL ŞCOLAR CU TEMATICĂ DE 

PROTECŢIE CIVILĂ „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”, pentru elevii ROTARU ALEXANDRU 

RICHARD,    PINTILIE    ADRIAN    VASILICĂ,    IORDACHI    VASILE    VLĂDUȚ, 

FÂRȚADE  ERIC  RAIMUND,  clasa  a  X-a  MA, profesională,  calificarea  mecanic auto, 

coordonați de prof. HANGANU NICOLETA; 

 - LOCUL I, categoria claselor a IX-a – a XII-a la Competiția sportivă ”CROSUL 

TINERETULUI”, elevul TRIFAN MARIAN-ANDREI, clasa a X-a MA, competiție organizată de 

Primăria Municipiului Onești, în colaborare cu Consiliul Local Onești și în parteneriat cu Ministerul 

Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, coordonator prof. 

CĂTĂNESCU EMILIAN VIRGIL; 

 - LOCUL II, MEDALIE DE ARGINT, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru eleva BÂRSAN AMALIA ELENA, clasa 

X TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, coordonatori, 

profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

 - LOCUL III, MEDALIE DE BRONZ, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru elevul Vernica Anton Octavian, clasa X 

TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, coordonatori, 

profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

 - LOCUL I, MEDALIE DE AUR, PE ECHIPE, la competiția CULINARIADA – 

”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru echipa: BÂRSAN AMALIA ELENA, VERNICA ANTON 

OCTAVIAN, clasa X TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de 

alimentaţie, coordonatori, profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

 - LOCUL II, MEDALIE DE ARGINT, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, eleva AXINIA MĂLINA DANIELA, clasa XI 

TA, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, coordonatori, 

profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

 - participarea la Concursul pe meserii, faza județeană, domeniul TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE, calificarea OSPĂTAR CHELNER VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE, a elevilor: AXINIA N. MĂLINA-DANIELA, BODEA C.C. CIPRIAN- 

ALEXANDRU, MUNIA M. ADRIAN ILIE, clasa a XI-a, profesională, coordonatori, profesorii: 

GĂNGUȚ MINA, ROTARU VALI VIOLETA; 

 - LOCUL II, LA CONCURSUL PE MESERII, FAZA JUDEȚEANĂ, domeniul 

MECANICĂ, calificarea mecanic auto, elevul VATAMANU S. ANDREI-CĂTĂLIN, clasa a XI-a, 

profesională, profesori coordonatori: ȘRAER ROBERT-CAROL, BURDUȘEL NICU; 

              

                      Nicușor Ocheană - XII liceu, președintele Comitetului Reprezentativ al Elevilor 

                      Gabriela Cristina Hușneac - responsabil P.A.S. 
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                                                 PROIECTE  EUROPENE-ERASMUS+ 

 

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un 

buget de 14,7 miliarde EUR, va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a 

studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate. 

Programul Erasmus+, care se va derula până în 2020, inclusiv, nu li se adresează numai 

studenților. El regrupează șapte programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de 

persoane și organizații. 

Obiectivele programului: 

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru 

creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială, precum și ale cadrului strategic 

ET2020 pentru educație și formare. 

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul 

învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret. 

El abordează următoarele tematici: 

•Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor 

•Promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al 

competențelor cerute pe piața muncii 

•Încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană 

•Sprijinirea inovării, cooperării și reformei 

•Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 

•Promovarea cooperării și a mobilității cu țările partenere ale UE 

                         Proiect internaţional Erasmus+ la Liceul Tehnologic Oneşti 

   În anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, Liceul Tehnologic Oneşti este implicat în proiectul 

Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educaţie, mobilitate KA1, intitulat „Şcoala noastră – o şcoală 

în mişcare”. Proiectul este finanţat din fondurile UE şi  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale. 

Printre obiectivele acestui proiect se numără satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională 

actualizată a cadrelor didactice, de consiliere psiho-pedagogică a elevilor cu potenţial de risc şcolar  

şi de creştere a gradului de atractivitate şi de implicare activă în procesul educaţional, dar şi 

conștientizarea în rândul cadrelor didactice a nevoilor și comportamentelor emoționale specifice 

elevilor din ziua de azi în vederea promovării unor relații socio-profesionale mai puternice în clasă 

și a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori cât și pentru elevi. 
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Alte obiective avute în vedere sunt îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-media în 

activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi 

bazată pe proiecte este un alt deziderat al acestui proiect implementat la nivelul liceului. Deși 

proiectul este unul de mobilități referitor la cadrele didactice, principalii beneficiari sunt elevii 

liceului nostru, deoarece vor fi instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să folosească 

metode, tehnici moderne adaptate la nivelul european. 

Grupul țintă îl reprezintă 16 cadre didactice care vor participa la două cursuri de formare 

având ca teme: îmbunătățirea relațiilor școlare prin punerea în practică a metodelor de gestionare a 

emoțiilor, de combatere a situațiilor conflictuale, a fenomenelor de violenţă şcolară, în rândul 

elevilor, dar şi a părinţilor; Cursul care va oferi o astfel de formare se numește „Conflict 

Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention” și este furnizat de Europass Teacher 

Academy, Italia. Cea de-a doua tematică vizează îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-

media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii moderne de predare-învăţare: 

colaborativă şi bazată pe proiecte – tematică realizată prin participarea la cursul „Innovative skills 

in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” furnizat de Cervantes 

training, Spania, în perioada 02-08 martie 2019. 

După participarea la primul flux de mobilitate, profesorii implicaţi în proiect, dar nu numai, 

au desfăşurat activităţi spcifice cu elevii, care se vor derula în continuare, pe toată durata anului 

şcolar. Astfel, la nivelul şcolii, au fost susţinute lecții demonstrative la clase, punând în practică 

informaţiile acumulate în cadrul cursurilor desfăşurate la nivel european, s-a realizat un plan de 

intervenție în cazul situațiilor conflictuale, s-au organizat activități specifice la orele de dirigenție, 

ateliere de lucru pe diferite teme, activități extrașcolare de integrare a competențelor dobândite, 

prezentări pentru părinți și elevi, ședințe și întruniri/ ateliere de lucru părinți-elevi-profesori, dar şi 

prezentări media, on-line. Toate activităţile de diseminare și valorizare a proiectului au fost postate 

pe site-ul școlii, pe site-uri de specialitate şi vor fi organizate sesiuni de informare la nivelul 

comunității. 

 

                                                                                     Prof. Ioana Suciu 

                                                                                     Eleva Amalia Bârsan - XI TB 
 

 

 

                                 FINAL DE PROIECT ERASMUS+ la Liceul Tehnologic Onești  

 ...După un an în care 16 profesori au fost elevi, într-un proiect în care ne-am îmbogățit bagajul de 

cunoștințe, a venit momentul de bilanț în care să arătăm colegilor din alte școli ,,O ALTFEL” de școală, mai 

primitoare, mai atrăgătoare, prin introducerea de metode și aplicații moderne.  

 Astăzi, 10.07.2019, a avut loc la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” din Onești, Conferința de 

diseminare a proiectului ERASMUS+ ”Școala noastră - o școală în mișcare”, eveniment organizat de Liceul 

Tehnologic Onești., Proiectul s-a realizat în două fluxuri. Fluxul 1 a vizat cursul: “Conflict Management, 

Emotional Intelligence and Bullying Prevention” furnizat de Europass Teacher Academy , desfășurat la 

Florenţa, Italia, în perioada 8 - 13 octombrie 2018, , iar cel de-al doilea flux, “Innovative skills in ICT 

through collaborative and project-based teaching and learning” furnizat de Cervantes training, Spania, în 

Alcalá de Henares- Madrid, în perioada 2 - 8 martie 2019. 
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                                                                   Elevul Alexandru Barna - XI liceu/ Prof. Jenny Brăila 
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                                                 PROIECTE  EUROPENE- ROSE 

 

          Perioada de desfășurare la Liceul Tehnologic Onești: 2018-2022.   

ROSE este cel mai amplu și mai scump proiect din Educație, care își propune să contribuie la 

reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a 

examenului de Bacalaureat. Efectele sale ar trebui să se resimtă asupra unui număr de 1.620.000 de 

elevi și studenți. În prezent abandonul în invățământul secundar este de 18,1% potrivit Eurostat, iar 

în învățământul terțiar potrivit datelor UNESCO, rata de absolvire din anul 2016 a fost de numai 

37,26%, asta înseamnă că puțin peste unul din 3 studenți care au început facultatea a și terminat-o. 

Rata de promovare a Examenului de Bacalaureat a fost de 68% în 2016, 71,4% în 2017 și de 67,7% 

în 2018. 

Proiectul ROSE, finanțat printr-un împrumut de 243 de milioane de dolari, adică 200 de 

milioane de euro, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (unitatea 

executivă de finanțare a Băncii Mondiale), este implementat de către o direcție specială din 

Ministerul Educației, numită Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

(UMPFE). Această unitate specială este finanțată din proiectele pe care le desfășoară adică angajații 

respectivi au salariile ”decontate” din împrumutul de la Banca Mondială pentru ROSE, împrumut 

care va fi în cele din urmă plătit tot din buget, tot din banii statului, adică ai noștri. 

Proiectul ROSE are 7 ani la dispoziție pentru a-și atinge scopurile. Au trecut 3, mai sunt 4 

ani pentru implementare. Acordul de împrumut a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de 

ratificare. 

Proiectul este structurat în trei componente, primele două ”atacă” aspecte de natură 

academică şi socială care ”conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar 

superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât 

managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de 

evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din 

învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate”, potrivit descrierii de pe site-

ul proiectului ROSE. 

În baza Acordului de Grant nr. 578/SGL/RII, încheiat cu Ministerul Educației Naționale - 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, Liceul Tehnologic Onești a accesat în 

cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul 

Secundar – ROSE, un grant pentru implementarea subproiectului: „IMPLICAREA COLECTIVĂ  

ADUCE  REUȘITA (ICAR)”. Acest proiect își propune să contribuie la reducerea abandonului în 

învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  
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                    Elev Păscălin Nicușor - XI liceu/ Prof. Gabriela Cristina Hușneac 
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                                                 PROIECTE  EUROPENE-EUROPE 3000 

                          
                                          

                                          

                                       Liceul Tehnologic Onești  și  Europe 3000            

Scurt istoric: În  1998 Ivar Foglieni, președintele Organizației  Bucătarilor din Bergamo, a 

fost inițiatorului Programului EUROPE 3000, și, mai târziu, președintele Uniunii Bucătarilor din 

Regiunea Lombardia. În numele autorităților publice și ministeriale regionale, după ce a colindat 

diverse țări și regiuni ale globului, a hotărât demararea programului EUROPE 3000, pentru 

promovarea produselor alimentare italiene și a vinurilor, activând o locație a studenților și a elevilor 

care se pregătesc pentru această meserie, astfel încât aceștia  să poată învăța mai bine problemele 

teoretice și practicile privind primirea și servirea consumatorilor cu produse tipice italiene.Astăzi, 

proiectul a fost îmbrățișat de  16 țări  europene și extraeuropene cu un mare succes, iar EUROPE 

3000, organizează și desfășoară stagii  de la  3 până la 6 luni, în care se pregătesc și se 

perfecționează bucătari, ospătari, barmani, recepționeri hotelieri.În afara pregătirii în domeniul 

agroalimentar, al produselor enogastronomice, în domeniul serviciilor și al turismului internațional, 

tinerii trăiesc într-un mediu social și cultural multinațional care nu poate decât să-i stimuleze. 

Dacă ai peste 18 ani şi eşti elev sau student al unei şcoli cu profil turism și alimentaţie 

publică, aceasta este o posibilitate extraordinară de a-ți petrece vara sau iarna participând la un 

stagiu practic care îți va garanta un Atestat valabil in toate țarile Uniunii Europene.  

Procesul de înregistrare este simplu și rapid: Școala ta trebuie să se înregistreze pe site-ul Agenției 

noastre www.europe3000.it  și, imediat ce se va stabili venirea ta în Italia, va trebui să introducă pe 

site datele tale împreună cu fotografiile și copia după pașaport. 
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 Până în prezent, am avut 7  elevi ai școlii în 2018 și 15 elevi în 2019 care au parcurs câte 

un stagiu de pregătire teoretică și practică, obținând și certificatul european care le deschide porțile 

tuturor  unităților de profil din Europa. Iată cum arată: 
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       TABEL CU ELEVII CARE AU DESFĂȘURAT ȘI FINALIZAT STAGIILE DE 

PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN ITALIA-anul 2019 

 

Nume și prenume elev Clasa Locație 

1.ALBU IONUȚ XI LIC IGV SANTACLARA - SARDEGNA 

2.MARTIN ALEX SERAFIN XI LIC FREE BEACH CLUB - SARDEGNA 

3.MÎȘU GEORGE VASILICĂ XI LIC CAMPEGGIO GARDA – LIMONE SUL GARDA 

4.OCHIANĂ NICUȘOR VASILE XI LIC IGV SANTACLARA - SARDEGNA 

5.PALADE LAURENȚIU DUMITRU XI LIC FREE BEACH CLUB - SARDEGNA 

6.CATANĂ ANDREEA X TB BAIA DEI PINI - SARDEGNA 

7.GRUMĂZESCU IULIA EMMA X TB BAIA DEI PINI - SARDEGNA 

8.BODEA CIPRIAN ALEXANDRU XI TA PARK HOTEL PORTO ISTANA - SARDEGNA 

9.CHENCIU ANTONINA XI TA 
CAMPEGGIO BELVDERE – IDRO (LAGO DI 

IDRO) 

10.TUTEANU PETRUȚ ADELIN XI TA HOTEL BRITANIA 

11.VÎLCU FLORIN XI TA PARK HOTEL PORTO ISTANA - SARDEGNA 

12.COJOCARU TEODORA XI TB IGV SANTACLARA - SARDEGNA 

13.NEGRU ANASTASIA-IONELA XI TB IGV SANTACLARA - SARDEGNA 

14.NEGRU IOAN XI TB IGV SANTACLARA - SARDEGNA 

15.STOICA ANDREEA XI TB VILLAGGIO BAIA DEI PINI - SARDEGNA 
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                                                                      Elev Ionuț Albu - XII liceu 

                                                                      Informatician Nicoleta Adochiței   
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                        CULTURĂ TEHNICĂ- CULINARIADA 

                                    
                                         CULINARIADA-SIBIU-2019 
 
 
 

Asociația pentru Promovarea Învățământului în Industria Ospitalității”- APIO 

SCHOOL, în colaborare cu Asociația Culturală Euro-Est Alternativ, ACEEA, au organizat 

manifestarea de profil ”Sibiu capitala gastronomică europeană 2019”, Culinariada – ”Cupa 

juniorului 2019”, prima competiție gastronomică națională pentru elevi, bucătari juniori; 

Echipa APIO, a avut in componenta 20 de copii de la liceele afiliate : Liceul tehnologic 

“PS Aurelian”Slatina, Liceul Tehnologic Izvoarele, Liceul Tehnologic Harlau, Liceul 

Tehnologic”Constantin Brancusi” Scornicesti, Liceul tehnologic “Matei Basarab” Caracal, 

Liceul Tehnologic Onesti. 

 

Distincțiile și diplomele primite de elevii noștri: 

 

 

 LOCUL II, MEDALIE DE ARGINT, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru eleva BÂRSAN AMALIA ELENA, 

clasa X TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, 

coordonatori, profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

  LOCUL III, MEDALIE DE BRONZ, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru elevul Vernica Anton Octavian, 

clasa X TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, 

coordonatori, profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

 LOCUL I, MEDALIE DE AUR, PE ECHIPE, la competiția CULINARIADA – 
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”CUPA JUNIORULUI 2019”, pentru echipa: BÂRSAN AMALIA ELENA, VERNICA 

ANTON OCTAVIAN, clasa X TB, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în 

unităţi de alimentaţie, coordonatori, profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-

VIOLETA; 

 LOCUL II, MEDALIE DE ARGINT, la individual, la competiția 

CULINARIADA – ”CUPA JUNIORULUI 2019”, eleva AXINIA MĂLINA DANIELA, 

clasa XI TA, profesională, calificarea ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, 

coordonatori, profesorii: SPRINȚEROIU ILEANA, ROTARU VALI-VIOLETA; 

                                            

               



18 

 

  

                      

                                                              Eleva Emma Grumăzescu - XI TB 

                                                              Prof. Ileana Sprințeroiu  

                                                              Prof. Vali-Violeta Rotaru 
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                        CULTURĂ TEHNICĂ- CASARGO- ITALIA 

 

      Liceul Tehnologic Onești a început sub bune auspicii colaborarea cu Agenzia Provinciale 

Activita Formative, Centro di Formazione Proffesionale Alberghiero, Casargo, Italia, în vederea 

participării la Concursul Internațional Culinar, ”Welness & Zero Waste – F&B Contest Casargo 

2019”, proiect prin care au fost implicați elevi din diferite școli și țări în activități care vizează atât 

îmbunătățirea abilităților personale și profesionale în domeniul alimentar și sectorul catering care 

stau la baza pregătirii educaționale și profesionale de succes, în scopul sprijinirii dezvoltării 

competențelor resurselor umane implicate, promovării inițiativelor și a căilor menite să 

îmbunătățească atât abilitățile practice, cât și abilitățile sociale și pentru promovarea principiilor 

gătitului tradițional și sănătos, martie 2019; 

 Din partea cadrelor didactice au participat: 

-Adrian Sergentu, directorul Liceului Tehnologic Oneși; 

-Oana Ichim, profesor, șefa Catedrei de Alimentație publică și turism; 

-Ileana Sprințeroiu, maistru -instructor de specialitate; 

-Nicoleta Adochiței, informatician. 

APAF – Agenzia Provinciale per le Attività Formative della Provincia di Lecco a 

organizat   un concurs gastronomic internațional între 17 și 22 martie 2019, având probe pentru 

bucătari, barmani și ospătari. 
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Echipele participante la acest concurs au fost formate din următorii elevi: 

-COLĂCEL DENISA-ELENA-X TB 

-TĂNASE ROBERT-CONSTANTIN-XI TB 

-BODEA CIPRIAN-ALEXANDRU- XI TA 

-MENASIO ALESSANDRO-XI TB 
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În afară de abilitățile dovedite în probele orale și practice de bucătărie, de preparare a 

cocteil-urilor, de servire a preparatelor gastronomice, juriul a apreciat și buna cunoaștere  a limbii 

engleze și a limbii italiene, limbi folosite pe tot parcursul concursului. 

Cinste lor și profesorilor școlii, mai ales celor din Catedra de Alimentație publică și turism, 

precum și celor de limbi moderne! 

 

 

 

       

                                                Alexandru Bodea - XI liceu 

                                                Prof.  instr.  pr. Ileana Sprințeroiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



22 

 

 ZIUA  CULTURII  NAȚIONALE – OMAGIU  LUI   EMINESCU 

                        

                                                                                    Peste vârfuri 
                                                                          de M. Eminescu 

                      Peste vârfuri trece lună,  

   Codru-şi bate frunza lin, 

                      Dintre ramuri de arin 

   Melancolic cornul sună. 

 

                     Mai departe, mai departe, 

   Mai încet, tot mai încet, 

                     Sufletu-mi nemângâiet 

   Îndulcind cu dor de moarte. 

 

                    De ce taci, când fermecată 

   Inima-mi spre tine-ntorn ? 

                    Mai suna-vei, dulce corn, 

   Pentru mine vreodată ? 

      (1883, decembrie) 
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                                                                                        Prof. Nicoleta Vasiloiu    

                                                                                        Eleva Mălina Axinia - XI liceu     

 

                                CRESTOMAŢIE CRITICĂ-  MIHAI  EMINESCU 

 

 

,,Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va 

începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui şi forma limbei 

naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire 

până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a 

veşmântului cugetării româneşti”(Titu Maiorescu). 

 

 

„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 tânăr coborât dintr-o veche 

icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor 

chinuri viitoare…Aşa l-am cunoscut atuncea, aşa a rămas până în cele din 

urmă momente bune: vesel şi trist; comunicativ şi ursuz; blând şi aspru; 

mulţumindu-se cu nimica şi nemultumit totdeauna de toate; aci de o abstinenţă 
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de pustnic, aci apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oameni şi căutându-i; nepăsător ca un 

bătrân stoic şi iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită 

pentru om!” (I.L. Caragiale). 

 

„Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l 

va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul 

îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în 

depărtări, până când acest pamânt să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava 

subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale” (George Calinescu).  

„Dar Eminescu este, pentru fiecare din noi, altceva. El ne-a relevat alte zări şi ne-a făcut să 

cunoaştem altfel de lacrimi.Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet 

al nostru şi cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit pământul, apele şi cerul 

românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui 

pământ, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele. Noi cei de 

aici, rupţi de pământ şi de neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urmă, de la 

văzduhul munţilor noştri şi de la melancolia mării noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul 

înflorit al copilăriei noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într-un dulce somn, la noi 

acasă” (Mircea Eliade). 

„Într-un fel, Eminescu e sfântul preocupat al ghiersului românesc[…].Fiind 

foarte român, Eminescu e universal”(Tudor Arghezi).  

 

 

 

„ În experienţa iubirii a intuit Eminescu mai limpede resortul cel mai adânc 

al vieţii, dorul nemărginit, dar şi zădărniciile acestuia. Ceea ce s-a numit 

pesimismul eminescian este mai cu seamă deşteptarea bruscă, în neîmpăcata 

lumină conceptuală, a omului care a dus până la capăt experienţa iubirii”(Tudor 

Vianu). 

 

„Mihai Eminescu este cel care ne-a pus în conştiinţă sămânţa limbii 

naţionale şi de la care toţi ne tragem...noi poeţii toţi ne tragem din 

Eminescu…Fără Eminescu noi cei care bâlbâim miraculoasa vorbire poetică 

am fi fost nişte muţi…Eminescu ne-a ajutat pe toţi să ajungem la o înţelegere a 

Luceafărului, la înţelegerea tragică dar olimpiană a acelui «Nu credeam să-
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nvăţ a muri vrodată», dar aceasta pentru că versurile lui sunt ale noastre, ale tuturor. Poemul 

propriu-zis nu a făcut altceva decît să nască în noi miracolul”(Nichita Stănescu). 
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                                                                                      Eleva Daniela Mihaela Fulga - X TA 

                                                                                      Prof. Nicoleta Vasiloiu 

                                                                                      Prof. Călin Rodica      
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                                       SĂ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL ! 

 

                       O  istorie prea puțin cunoscută…! 

 Localitatea Oneşti este aşezată în sudul 

Depresiunii Tazlău-Caşin, la întretăierea văilor 

Caşinului, Oituzului şi Tazlăului cu Trotuşul şi la 

intersecţia a doua drumuri comerciale: Adjud-

Ghimeş, respectiv Bacău-Oituz-Braşov. Oneştiul se 

află la 48 km sud-vest de Bacău. La nord, are ca vecini comunele 

Bârsăneşti şi Helegiu, la est comuna Gura-Văii, la sud comunele Ştefan cel Mare şi Caşin, iar la 

vest comunele Bogdăneşti şi Târgu- Trotus. Cu o suprafaţă de 5.248 ha, adică 1,17% din teritoriul 

bazinului trotuşean, Oneştiul este înconjurat de coline domoale, altitudinea cea mai ridicată – 398 m 

– fiind pe dealul Perchiu. Oraşul este traversat de râul Trotuş, care primeşte ca afluenţi, pe teritoriul 

Oneştiului, în partea stângă Tazlăul, iar pe partea dreaptă râurile Oituz şi Caşin.          

 Numeroaselor aşezări actuale ce se află în această 

depresiune le corespund vestigii din trecut, datând din cele mai 

vechi faze ale neoliticului (Belci, Borzeşti), din epoca bronzului 

(Slobozia) şi din epoca fierului. Teritoriul actualului oraş se afla în 

secolele II-III în afara provinciei romane, dar resimţea influenta 

acesteia. Din secolul VIII, în satele din acest spaţiu se cristalizează 

deja populaţia românească. În 1345 descălecatorul Dragoş trece prin 

pasul Oituz şi include zona trotuşeană în „marca” de apărare 

împotriva maghiarilor. Numele său se trage de la 

„Săliștea lui Oană la Trotuş’’. Satul Oneşti a fost atestat 

documentar într-un act de danie emis la 14 decembrie 

1458 de cancelaria voievodului Ştefan cel Mare din 

Suceava, în care se specificau limitele viitoarei stăpâniri 

a mânăstirii Bistriţei dobândite prin dania jupânesei 

Maruşca, fiica lui Andrieş Slujăscul. Satul şi aşezările 

vecine s-au aflat în stăpânirea diferiţilor feudali locali 

sau a unora dintre domnitorii Moldovei, precum 

Alexandru cel Bun, Bogdan al II-lea, Ştefan cel Mare sau Gheorghe Ştefan, al caror nume se află în 

această depresiune le corespund vestigii din trecut, datând din cele mai vechi faze ale neoliticului 

(Belci, Borzeşti), din epoca bronzului (Slobozia) şi din epoca fierului. Teritoriul actualului oraş se 
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afla în secolele II-III, al caror nume se află menţionate în documentele vremii. Actul original nu se 

mai păstrează, el a fost transcris din slavonă la începutul secolului XX. Numele Oneşti ar proveni, 

potrivit unor tradiţii, de la Oana, fiica lui Stefan cel Mare; Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” 

din Borzeşti a fost ctitorită de Ştefan cel Mare şi fiul său Alexandru pe locul în care a fost ucis de 

tătari prietenul său Gheorghiţă. Biserica are o formă dreptunghiulară, fiind printre puţinele ctiitorii 

ale voievodului fără turle. La intrare a avut un turn-clopotniţă care astăzi nu mai există. Tot în 

aceeaşi perioadă s-a construit podul de piatră de la Gârbovana-Negoieşti, valoros monument de 

arhitectură laică, pe vechiul drum dintre Borzeşti şi Căiuţi, peste firul de apa numit ,,Pârâul lui 

Ştefan cel Mare”, fiind totodată cel mai vechi pod de piatră din ţară,  utilizat până în 1962. Dupa 

tradiţie, construcţia l-ar fi costat pe domnitor un ,,kartic”domnesc de 2000 de oca de sare 

(aprox.3000) kg. Multă lume nu ştie de Podul Alb – primul pod combinat din ţară, linie ferată – 

şosea şi totodată printre  primele realizări ale viitorului mare inginer Anghel Saligny, ca parte  

integrantă a liniei ferate Adjud- Târgu-Ocna. În Oneşti, 

aproape de clădirea nouă a Primăriei se află Conacul 

Aslan - o clădire impunătoare, veche, frumoasă, cu stâlpi 

şi arcade din lemn vopsit. Cândva a fost conacul 

hatmanului Alecu Aslan care a  construit frumosul 

aşezământ între anii 1835 şi 1844, părăsindu-l în 1864. 

Pe aici au trecut prieteni şi apropiaţi celebri, printre care 

Vasile Alecsandri, Costache Negri, Radu Rosetti şi alţii. 

În perioada interbelică a funcţionat aici o şcoala de fete. În ultimele două decenii, s-au făcut 

investiţii masive privind aspectul orasului. Se  evidenţiază Primaria, Biblioteca „Radu Rosetti”, 

Muzeul de Istorie, hotelurile „Trotus” şi „Sport”, conacul „Alecu Aslan” – devenit Clubul Elevilor, 

Spitalul Municipal. Ca semne ale spiritualităţii oamenilor vrednici ai acestor locuri, s- au construit 

Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, Catedrala Ortodoxă „Pogorarea Duhului Sfant” 

(începută în 1990, se află încă în stadiul de finisare), Biserica „Sfântul Nicolae”(catapeteasma 

pictată de pictorul Gh. Tattarescu), monumentul „Mihai Eminescu”, „Voievodul”, monumentul 

„Montreal-Onești”. 

BIBLIOGRAFIE 

Stoica, Gh. Corneliu, Valea Trotuşului. Enciclopedie, Editura Magic Print, Oneşti, 2006 

Văcăraşu, Iulia, Valea Trotuşului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980 

Verde, Rozalia, Monografia municipiului Oneşti, Editura Magic Print, Oneşti, 2003. 

                                                    Elev Nicușor Ocheană - XII liceu/ Prof. Nicoleta Hanganu 
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                                       CONSULTAŢII BACALAUREAT-2020 

                                                              

                                          ELEMENTE DE PROZODIE 

 
Prozodia este disciplina care studiază tehnicile și regulile relativ stabile care guvernează 

discursul poetic sub aspectul compunerii versurilor și a strofelor. 

NR. 

CRT. 

ELEMENTUL 

DE 

PROZODIE 

 

       DEFINIȚIA. DESCRIEREA 

 

         EXEMPLE 

 

1. 

 

VERSUL 

 

Prin vers se înțelege un rând dintr-o 

poezie. Delimitarea unui vers se 

realizează sonor (prin pauză) și grafic 

(prin spațiul alb numit și blanc).  

 

Mai am un singur 

dor…(M.Eminescu). 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

MĂSURA 

 

Măsura versului înseamnă numărul de 

silabe din vers. 

 Vers cu măsură surtă (maxim 8 

silabe): 

 

 Vers cu măsură medie (între 8-12 

silabe): 

 

 Vers cu măsură lungă (peste 12 

silabe): 

 

 

 

Peste vârfuri trece lună… 

                     (M.Eminescu) 

 

Sara pe deal buciumul sună 

cu jale…      (M.Eminescu) 

 

Acolo lângă isvoară, iarba 

pare de omăt… 

                  (M.Eminescu) 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

STROFA 

Strofa înseamnă un grupaj de versuri, c 

delimitat prin spațiul alb de altă strofă. 

Cea mai frecventă strofă este catrenul (4 

versuri), dar numărul de versuri poate fi 

variabil: monostih (1), distih (2), terțină 

(3), cvinaria (5), sextina (6) etc. 

-Există poezii în care versurile nu sunt 

grupate în strofe. 

Catrenul: 

Pe aceeaşi ulicioară 

 Bate luna la fereşti, 

Numai tu de după gratii 

Veşnic nu te mai iveşti. 

                  (M.Eminescu). 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMA 

 

Rima înseamnă potrivirea sunetelor de 

la sfârșitul versurilor, începând cu ultima 

vocală accentuată. 

a)Rima împerecheată (1 cu2 și 3 cu 4) 

 

 

 

b)Rima încrucișată (1 cu 3 și 2 cu 4) 

 

 

 

c)Rima îmbrățișată (1 cu 4 și 3 cu 4) 

 

 

 

 

d)Monorima (versul 1 rimează cu 

versul 2, cu 3, cu 4 etc. 

 

 

 

 

Doină, doină,cântic dulce, 

Când te-aud nu m-aş mai 

duce, 

Doină, doină, viers cu foc,     

Când te-aud eu stau în loc 

                             (Doina) 

  

A fost odată ca-n poveşti, 

 A fost ca niciodată,    

 Din rude mari împărăteşti   

 O preafrumoasă fată.  

                 (M. Eminescu)    

 

Sus în brazii de pe dealuri 

Luna-n urmă ține strajă 

Iar izvorul, prins de vrajă, 

Răsărea sunând din valuri. 

                  (M. Eminescu)      

 

 

Peste vârf de rămurele 

Trec în stoluri rândunele, 

Ducând gândurile mele  

Și norocul meu cu ele. 

                   (M. Eminescu)                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

RITMUL 

 

Ritmul poeziei înseamnă repetarea după 

o anumită regulă a silabelor acentuate și 

a celor neaccentuate. Unitățile 

prozodice care se repetă se numesc 

picioare metrice. 

˄= silabă accentuată; 

˅= silabă neaccentuată 

a)Ritmul trohaic= ritmul care are la 

bază troheul (picior metric bisilabic în 

care prima silabă este accentuată, iar a 

doua este neaccentuată (˄˅): 

b)Ritmul iambic= ritmul care are la bază 

iambul (picior metric bisilabic în care 

 

 

 

 

 

 

 

 

La-cul / co-dri / lor al- / bas-

tru…   (M. Eminescu)     

 

 

Mai am / un sin- / gur dor… 

                     (M. Eminescu)    
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prima silabă este neaccentuată, iar a 

doua este accentuată (˅˄): 

c)Ritmul amfibrahic= ritmul care are la 

bază amfibrahul (piciorul metric 

trisilabic în care silaba din mijloc este 

accentuată iar cele laterale sunt 

neaccentuate (˅˄˅). 

 

 

 În li-niș- / tea se-rii… 

                     (M. Eminescu)    

 

 

                                                                                        

                  

 

                                                                                      

 

  

                                                                 

                                                                                        Eleva Negru Anastasia-Ionela - XI liceu 

                                                                                        Prof. Nicoleta Vasiloiu 
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                            CULTURĂ TEHNICĂ-ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

                                               

                         REGULI PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ.          

1. Păstrează plăcerea de a mânca. Alimentaţia sănătoasă nu 

presupune ca anumite mâncăruri să fie interzise, iar altele obligatorii. 

Trebuie doar să existe un echilibru între alimentele din dietă. 

2.Consumă alimente variate. Cu cât varietatea alimentelor este mai mare, cu atât mai mult 

organismul va primi toţi nutrienţii esenţiali. 

3.Alimentează-te corespunzător şi menţine-ţi greutatea normală. 

Supragreutatea atrage după sine o multitudine de probleme de sănătate. 

4.Consumă o cantitate mare de cereale. 

Pâinea integrală şi neagră, orezul sau pastele 

făinoase nu constituie alimente 

hipercalorice, dimpotrivă, aceste alimente aduc nutrienţi importanţi şi 

fibre alimentare, conferă saţietate fără un 

aport de grăsimi. 

5.Consumă o cantitate mare de fructe şi legume. Aceste alimente 

sunt importante surse nutritive şi furnizează în acelaşi timp antioxidanţi 

importanţi, ce protejează împotriva bolilor cardiovasculare şi a 

neoplaziilor. 

6.Consumă alimente cu o cantitate mică de grăsimi. Consumul excesiv de grăsimi produce 

creşterea nivelului seric de colesterol şi al riscului pentru apariţia obezităţii şi bolilor 

cardiovasculare. 

7.Consumă doar ocazional produse zaharoase rafinate. Aceste 

alimente au o valoare energetică foarte mare, dar un conţinut nutritiv 

relativ scăzut. 

8.Consumă alcool cu moderaţie sau deloc. Consumul cu regularitate al unor cantităţi 

excesive atrage riscuri substanţiale. 

9.Menţine echilibrul între aportul alimentar şi activitatea fizică. Pentru a reduce riscul de 

apariţie a bolilor cronice, precum hipertensiunea arterială, boala 

coronariană, diabetul zaharat de tip 2 sau diferite tipuri de cancer, este 

recomandat să se facă mişcare în fiecare zi. 

10.Foloseşte legumele şi fructele cultivate de tine. Doar atunci vei fi 

sigur pe deplin că sunt naturale şi benefice. 

                                                                           Paula Coșa - XI TA / Prof. Mina Gănguț 
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                                                  ARTE- RENAȘTEREA 

 

                                             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 italiene, Casa Editrice Franco Cosimo Panini 
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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. 

                                 

 

 

 

                                                                                           Daniela Mihaela Fulga - X TA 

                                                                                           Prof. Ion Gănguț 
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                                           RELIGIE- MĂGURA OCNEI 

                                   

 ISTORIE ŞI SFINŢENIE 

La 505 metri altitudine, într- o poiană cuprinsă de linişte şi 

pace, aşezarea monahală Măgura Ocnei, crescută parcă din armonia 

peisajului de munte, este atestată documentar sub forma unui schit din 

lemn la anul 1653. Între ctitorii donatori apare Salomia, fiica lui 

Constantin Donose din Dărmăneşti. În 1757 este amintit ca metoc al 

Aşezământului spitalicesc „Sf. Spiridon” din Iaşi, având biserică din 

lemn, cu hramul „Sf. Gheorghe”, reconstruită în 1742. În 1803 a fost 

reclădit din piatră, 

primind al treilea hram „Buna Vestire”, 

funcţionând ca locaş de cult până în 1964 

când, sub comunişti, a fost demolat. 

Mănăstirea  a fost martoră activă la luptele din 

primul război mondial, fiind foarte aproape de 

linia decisivă a frontului. Datorită duhului 

mănăstiresc prezent permanent în acea 

minunată poiană de munte, după anul 1990, la 

iniţiativa arhimandritului Epifanie Bulancea, 

începând cu 3 Martie 1990 s-a început lucrarea 

la proiectul conceput de arhitectul Săvulescu 

din Bacău. Biserica, cu hramul „Înălţarea 

Domnului”, împreună cu clădirile adiacente ale 

complexului monahal, au fost finalizate în 10 ani, prin 

râvna obştei de măicuţe. Linia arhitectonică respectă 

stilul ştefanian, iar pictura neobizantină şi tehnica 

frescelor a fost executată de Ioan şi Petru Paşcu din 

Agăş-Bacău. Cele peste 26 de măicuţe, îndrumate de 

duhovnicul Epifanie Bulancea, sub stăreţia maicii 

Lucreţia Bulancea, au diferite ascultări, inclusiv în 

ateliere de pictură. Un sobor de 40 de maici, compus 

din pensionare din vechiul schit, maici, surori 

începătoare, 3 preoţi şi un diacon, totalul vieţuitorilor din mănăstire fiind de 44. Mănăstirea Măgura 
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conţine biserica mare - stindardul mănăstirii – care este amplasată în acelaşi loc cu modesta 

biserică de piatră din vechiul schit, noua temelie a bisericii fiind mai mare şi încadrând în interior 

vechea temelie a schitului. Biserica este completată de 

clopotniţă, asemănătoare unui turn la intrare, chilii 

pentru maici, stăreţie, bucătărie, trapeză, pivniţe, 

garaje, clădire cu 10 camere pentru închinători, 

cimitirul-organizat după tradiţia monahală, biserica 

din lemn din incinta cimitirului, însoţită de o clădire 

impunătoare cu două etaje (casă socio-filantropică). 

În stânga bisericii se ridică impunătoare o construcţie 

complexă, cu o suprafaţă de 500m2, constând din: 

paraclis pentru iarnă 25m/5m, o sală de mese 20m/5m, un beci 25m/10m şi o mansardă cu 8 

camere însoţite de grupuri sanitare. Terenul mănăstirii: la 6 august 1990 s-a luat în primire, conform 

actului de proprietate, terenul mănăstirii în suprafaţă de 7,90 ha. În 2004, s-a transferat de la M-rea 

Bogdana 25 ha pădure mănstirii Măgura Ocnei şi anume de la Ocolul Silvic Ştefan cel Mare la 

Ocolul Silvic Târgu- Ocna. De asemenea, mănăstirea mai deţine 16,50 ha pădure în loc. Livezi, jud. 

Bacău. În total, Mănăstirea „Măgura Ocnei” deţine în prezent o supărafaţă de 49,40ha. 
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Biserica mănăstirii este o construcţie masivă 

din caramidă şi piatră, placată cu piatră în exterior, în 

formă de cruce. Altarul spaţios este luminat de o 

fereastră cu vitralii la est. Catapeteasma este din lemn 

de stejar frumos sculptat. Bătrânul Schit al Măgurii-

Ocnei a fost şi martorul luptei de la Coşna şi 

Cireşoaia, când ostaşii Armatei a II-a române au făcut 

cu pieptul lor zid de nepătruns în august 1917 în faţa 

ofensivei austro-ungare şi germane. Apoi, a fost 

transformat în post de prim- ajutor, unde mii de răniţi 

din Regimentul 15 Războieni- Piatra Neamţ, 

Regimentul 27 Infanterie Bacău, Regimentele 4 şi 8 

Artilerie-

Română, alte unităţi, precum şi mulţi soldaţi care au 

participat la Bătălia Oituzului, au primit îngrijiri 

medicale. Atât din punct de vedere istoric, cât şi din 

punct de vedere psihologic, sângele martirilor 

constituie podoaba bisericii. Sub ochii noştri, de pe 

vârful semeţ al Măgurii renaşte triumfătoare şi măreaţă 

biserica unde sufletul îşi găseşte pacea sfântă dătătoare 

de viaţă. Menţionăm că această pitorească aşezare 

montană, se mândreşte şi cu un monument dedicat 

eroilor din primul război mondial. 

 

 

Bibliografie: 

România - Harta mănăstirilor, Amco Press, 2000; 

Chirculescu, Maria, Mănăstirea Măgura Ocnei: liniștea părintelui Epifanie, în Lumea Credinței, 

nr. 7 (108), 2012. 

 

                                                                            Elev Adrian Munia - XI liceu 

                                                                            Prof. Ionuț Cristea 

                                                                            Fotoreporter: Alexandru Bodea - XI TA       
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                                 LABORATORUL DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

Laboratorul de alimentație publică este un spațiul școlar din Corpul B, bine dotat, aranjat cu 

gust estetic, de o curățenie desăvârșită, unde elevii claselor de alimentație publică se formează 

teoretic și practic  pentru meseria aleasă. 

Iată câteva secvențe din activitatea lor care îmbină plăcutul cu utilul, educarea unor trăsături 

ale personalității cu învățarea tehnicilor specifice în domeniu, călăuziți de profesorii și maiștrii 

instructori de specialitate: Oana Ichim (șef de Catedră), Vali Rotaru, Mina Gănguț, Cristinel 

Sprințeroiu, Ileana Sprințeroiu, Jeny Brăila: 
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                                                                             Eleva Alina Lupu - XI TB/Prof. Mina Gănguț 

                                                                             Fotoreporter - Alexandru Bodea - XI liceu 

                                                                             Catedra de Alimentație Publică 
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                       CULTURĂ  TEHNICĂ- EXPOZIȚIA  GASTROPAN 

                                                      

                                                      GASTROPAN 2020 

 Au început deja pregătirile pentru următoarea ediție a expoziției GastroPan - cea mai mare 

expoziție de soluții și tehnologii dedicate afacerilor din domeniile panificației, cofetăriei și 

HoReCa. Organizatorii lucrează la elaborarea planului de amplasare a standurilor, urmând ca 

furnizorii să își rezerve spațiile în cadrul cărora vor prezenta cele mai noi echipamente, ingrediente, 

concepte și idei de afaceri. A 12-a ediție a expoziției internaționale GastroPan se va desfășura în 

perioada 12-14 martie 2020 la centrul expozițional Expo Arad. 

 Organizată anual, expoziția GastroPan aduce împreună cererea și oferta, furnizorii și clienții 

într-un cadru care permite prezentări complexe ale produselor, tehnologiilor și serviciilor pentru un 

public specialist interesat. Miile de tipuri de utilaje, accesorii, ustensile, materii prime, programe 

demonstrative, numeroasele concursuri și ateliere practice îmbogățesc programul celor trei zile de 

desfășurare a expoziției.  

      

                                          De ce să participi la GastroPan 2020? 

 Pentru că este locul unde tehnologia de ultimă generație, trendurile actuale și specialiștii au 

contact direct cu publicul țintă (antreprenori și factori de decizie ai companiilor din 

domeniu), fiind singura expoziție de acest gen din țară, cu peste 130 de expozanți din 22 de 

țări (în 2019). 

 Pentru că reprezintă oportunitatea de a intra într-o comunitate de specialiști organizată în 

jurul acestui eveniment. Firmele care expun la GastroPan sunt producători și distribuitori de 

tehnologii, produse și servicii inovatoare, iar experții din domeniu vor fi, cu siguranță, 

prezenți printre noi. 

 Pentru că soluțiile prezentate la GastroPan se adresează tuturor tipurilor de clienți, de la 

producătorii industriali la cei artizanali, iar oferta de soluții prezentate de expozanți este 

concepută pentru a satisface chiar și cele mai inovatoare planuri. 

 Pentru că participarea la GastroPan este o investiție profitabilă atât pentru expozanți cât și 

pentru vizitatori, datorită capacității sale deosebite de a conecta furnizorii de echipamente și 
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materii prime cu operatorii și producătorii din industria de panificație, cofetărie și 

alimentație publică. 

     

            

          

                                                         Eleva Paula Coșa - XI  TA 

                                                        Prof. instr. pr.  Ileana Sprințeroiu 

         Prof.  instr. pr.  Cristinel  Sprințeroiu 
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                                                MITOLOGIE ŞI FOLCLOR 

                                        

                                Casa la români. Semnificaţii mitico-magice 

   

           În viziunea mitologică naţională, casa, în deplină comuniune cu natura terestră şi cosmosul, 

reprezintă un microspaţiu sacru, cu bogate semnificaţii ritualico-magice. Casa arhaică, sub forma 

bordeiului obişnuit sau a colibei din bârne ori chirpici, se construia după ce aveau loc ritualurile de 

construcţie care începeau cu cele de consolidare a temeliei, prin sacrificarea unui animal sau a unei 

păsări. Unul dintre miturile fundamentale ale românilor este cel al jertfei pentru zidire, ilustrat 

artistic într-un mod magistral prin legenda meşterului Manole. 

 Prispa sau pridvorul reprezintă locul de trecere, spaţiul ce leagă casa de pământ, unde aveau 

loc ritualuri legate de cele trei momente 

fundamentale din viaţa omului: naşterea, 

căsătoria şi moartea. 

          Pragul casei îndeplinea un rol complex. 

Acolo se opreau mirii întâmpinaţi de socri şi 

naşi. Mirele o ia în braţe pe mireasă şi o trece 

pragul casei pentru a rămâne uniţi în armonie 

până la moarte. Tot acolo se opreşte sicriul 

pentru ca mortul să-şi ia rămas-bun de la tot ce-

l lega de casă şi de viaţă. 

         Fereastra, ochiul de legătură cu universul exterior, servea în familiile cu nou-născuţi morţi 

pentru vinderea ultimului născut unei rude apropiate sau unui străin, târg simbolic, după care mama 

îl răscumpăra pe prispa casei , intra cu el pe uşă, cu nume schimbat, alungând astfel moartea din 

preajma casei. Pe fereastră erau furate fetele de măritat ai căror părinţi se împotriveau nunţii cu un 

anumit flăcău.  

        Vatra, spaţiul sacru al focului, îndeplinea un rol fundamental în casă. Pe vatră se năştea prima 

dată, ca să aducă noroc, se bolea pe vatră sau pe cuptorul vetrei, se făceau vrăji sau se blestemau 

oamenii care doreau răul casei. 

        Hornul, în afara rolului domestic de a elibera fumul, era considerat şi ca drum al sufletului 

celui mort, dar şi ca loc pe unde pătrundeau spiritele malefice,duhuri rele, strigoi, zburători etc.De 

aceea, în vârful său se agăţa un cap de cocoş sau un rât de porc pentru alungarea acestora. 
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        În preajma unor sărbători, se ungeau cu usturoi uşile, ferestrele şi clanţele, se aprindeau 

ramurile de salcie de la Florii sau lumânările de la Paşti, pentru a împiedica apropierea duhurilor 

rele ale pământului şi ale văzduhului. 

        

Potrivit unor reguli tradiţionale ancestrale, când familia era plecată la lucru, uşile nu se încuiau 

niciodată. Stăpânul casei lăsa pe prag un topor sau un ciomag ca semn de avertizare. Cine viola 

spaţiul sacru al familiei era aspru pedepsit. Casa profanată era purificată prin fumigaţii cu răşină de 

brad, ca şi de Anul Nou, după un rit ancestral,  obicei preluat mai târziu şi de biserica ortodoxă. 

        După cum observa ilustrul cercetător Romulus Vulcănescu, „casa a devenit pentru român 

centrul microcosmic al activităţii lui spirituale magico-mitice,în care se reflectă rânduiala 

macrocosmosului întregˮ( „Mitologie românăˮ, Ed. Academiei, Buc.,1987, p. 452). 

        În concluzie, casa reprezintă ecosistemul său cultural, în atmosfera căruia s-au ţesut credinţele, 

miturile şi legendele sale, de o bogăţie rar întîlnită, şi care, din păcate, sunt atât de puţin cunoscute 

de generaţia tânără. 

 

 

 

                                                                                      Eleva Anastasia Negru - XI TB 

                                                                                      Prof. Ion Gănguț 
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                                      UMOR- RIDENDO,  CASTIGAT  MORES 

                              

                  

             

 - Cum se pune accentul corect: pro- fé -sor sau pro-fe- sór ? 

- Nu se pune niciun accent pe profesor ! 

 Culmea ceasului deşteptător: ,,Să sune ocupat..."  

 
 

 Culmea răzbunării: 

,,Să-l croieşti pe croitorul care ţi-a 

croit haina..."  

 Culmea pompierului: 

,,Să stingă focul sacru dintr-un artist !” 

 Culmea croitoriei : 

,,Să întorci pe dos costumul lui Adam..."  

 Culmea bunătăţii:  

,,Să consolezi o salcie plângătoare..." 

 Condamnatul la scaunul electric întreabă: 

- Cum funcţionează scaunul?  - Nu te frământa, vei fi pus imediat la curent. 

 Se întâlnesc orbul şi şchiopul: 

Orbul: merge, merge? 

Şchiopul: precum vezi.  

 Două soţii de poliţişti stau de vorbă. 

Una zice: 

- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată 

nu mi-a adus vreo floare... 

- Şi ce? Al meu are post lângă conservator. O conservă 

n-am văzut până acum... 
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 Aplecându-se să scuture aşternuturile, o bătrână 

cade pe fereastră, dar rămâne agăţată în 

jardiniera de la fereastră. Trec doi tipi, o văd şi 

unul dintre ei zice: 

- Vai, dar ce bine se ţine baba asta ! 

 Cum se numesc rudele papei? 

Paparude. 

 Cum se numeşte naşul papei? 

Papanaş. 

 Cum se numesc copiii papei? 

Papă-lapte. 

 Un profesor intră în clasă:  

 - Dragi elevi, sunt noul vostru profesor. Pentru început: Cine se crede prost să se 

ridice în picioare.  

Linişte în clasă...După un minut, se ridică un elev. Profesorul îi spune:   

 - Deci să inteleg că te consideri prost.  

 La care elevul îi spune: 

 - Nu, domn’ profesor, dar nu am vrut să fiţi singurul din clasă care stă în 

picioare. 

 - Ionele, azi iar ai lipsit de la şcoală, nu-i aşa? zice mama. 

- Ah, femeile astea, zice Ionel, precis ţi-a spus învatatoarea, pârâcioasa! Femeile 

astea nu sunt în stare să păstreze niciun secret. 

 - Popescule, drept pedeapsă că nu ţi-ai făcut temele, rămâi în clasă după ore, zice 

profesoara. 

- V-aţi gândit ce vor spune ceilalţi despre noi? replică Popescu. 

 - Gigele, spune-mi te rog cât fac 15 X 8 ? 

- V-aş spune cu plăcere, domnule profesor, dar nu ştiu nici eu. 

 

 ,,Dacă un om râde din tot sufletul înseamnă că e un om bun” ( Dostoievski ). 

 

                                                                                        REDACȚIA 
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