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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, 

                                                                              MĂLINA-DANIELA AXINIA - XII liceu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE CE i –CAR? 
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                                                      DIN   VIAȚA ȘCOLII 

                                      
                      
 OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 A FOST  
CONSISTENTĂ ȘI DIVERSIFICATĂ, ÎN ACORD CU PIAȚA MUNCII ȘI DORINȚELE 
POPULAȚIEI ȘCOLARE DE PE VALEA TROTUȘULUI ! 
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                                CONTEXTUL LOCAL DE DEZVOLTARE A ȘCOLII 

 

 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI este situat în zona VI a judeţului Bacău, la confluenţa 

râurilor Trotuş, Caşin, Oituz şi Tazlău. Zona se află în plin proces de restructurare.  

 Având în vedere direcțiile prioritare de acțiune la nivel național, Planul de acțiune pentru 

dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, document de 

planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic în 

perspectiva anului 2025, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, se impun următoarele 

recomandări la nivel local/ regional: 

 1. Susţinerea activităţilor ce urmăresc adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare 

profesională iniţială şi continuă, la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor;  

 2. Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi creşterea ponderii populaţiei cu 

grad ridicat de pregătire/ calificare; 

 3. Asigurarea egalităţii de șanse în formarea iniţială;  

 4. Formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii; 

 5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea asigurării calităţii în IPT.  

 Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsă legătură cu aspectele 

principale ale activităţilor şi obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare şcoală: 

 ţinta educaţiei; 

 natura educaţiei; 

 tipul de educaţie, din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii; 

 metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 

 

                                                  Elevul  George-Adrian Rusu- XI lic. 

                                                  Prof. Gabriela Hușneac- responsabil P.A.S.          
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                                   VALORILE DE REFERINȚĂ  ALE ŞCOLII: 

 

 

              

 Deschidere 

 la nou 

 în relaţii interumane 

 către practici europene 

 pentru parteneriat 

 Echipă 

 învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale 

 Dezvoltare personală 

 prin formare si perfecţionare permanentă 

 Eficienţă 

 în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 

 exprimată prin raportul efort - rezultate. 

                         Principii pe care le cultivă Liceul Tehnologic Onești: 

 toţi elevii trebuie încurajaţi să învete; 

 dacă unii refuză să o facă, ei trebuie consiliați și motivați; 

 dacă unii întâmpină dificultăţi, se vor stabili parcursuri individualizate; 
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 toţi copiii au capacitatea de a învăţa: obiectivul principal trebuie să fie cel de îmbunătăţire 

continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a 

eşecurilor; 

 acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 

 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea 

sarcinilor; 

 nu există o metodă „sfântă” de predare: există loc pentru o multitudine de metode; 

 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori; 

 țelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate 

următoarele reguli călăuzitoare: 

 copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 

 atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 

 căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, 

cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un proces 

continuu care trebuie sprijinit de către profesor; 

 copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă 

bine un lucru „de prima dată”; 

 teama nu are ce căuta în acest proces; 

 părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul 

acestui proces; 

 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea 

locală. 

 

Rezultate obţinute pe parcursul anului şcolar trecut 

 

 Cele mai importante realizări ale anului 2019-2020 sunt: 

 a) baza materială: 

 igienizarea sălilor de clasă; 

 dezvoltarea bazei materiale existente în laboratoarele și cabinetele de 

specialitate; 

 organizarea și optimizarea spațiilor de lucru pentru continuarea desfășurării 

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

din structura învățământului de zi; 

 continuarea lucrărilor de reamenajare și reabilitare a corpului B, cu personalul 

muncitor de îngrijire al școlii; 
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 realizarea  automatizării porților curții exterioare corpului A; 

 reamenajarea incintei corp A; 

 b) educaţie 

 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 4 de calificare profesională și a examenului de certificare a competențelor nivel 

3, din totalul celor prezenți; 

 Un procent de 31,25% de reușită la examenul de bacalaureat din totalul celor 

prezenți și respectiv 27,77% din totalul celor înscriși la acest examen, la sesiunea iunie - iulie 2020 

și un procent de 40% de reușită la examenul de bacalaureat, din totalul celor prezenți și respectiv 

18,18% din totalul celor înscriși la acest examen, în sesiunea din august septembrie 2020.                 

 

                                                                                      Elev Ioan Negru- XII lic. 

                                                                                      Prof. Gabriela Hușneac- responsabil P.A.S. 
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                         Măsuri imperative de implementare a programelor instructiv-educative  

 

- Organizarea campaniilor de creştere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii şi reducerii 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; 

- Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională în vederea 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii şi pentru familiile acestora); 

- Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru părinţi pentru a înţelege 

importanţa educaţieişi a intervenţiei timpurii, precum şi rolul lor în educaţia copiilor; 

- Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoală-comunitate-părinţi şi realizarea 

de activităţi educaţionale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea abandonului şi părăsirii 

timpurii a şcolii, în special în învăţământul preşcolar şi secundar superior; 

- Crearea şi dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor între şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, 

servicii sociale şi de sănătate etc. în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi 

reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala; 

- Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „Şcoala după scoală” (în special cursuri de 

alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice etc.); 

- Dezvoltarea activităţilor de tipul „Şcoala de vară/duminică”şi de grădiniță, în special pentru 

persoanele aparținând grupurilor vulnerabile şi familiilor acestora; 

- Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „A doua şansă” care urmăresc dobândirea 

competenţelor de bază şi dezvoltarea abilităţilor personale pentru cei care părăsesc 

timpuriu/abandonează şcoala, inclusiv pentru populația adultă; 

- Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor şi sondajelor în domeniul părăsirii timpurii a şcolii, 

ratei scăzute de participare la educaţie şi pentru a sprijini creşterea flexibilităţii în educaţia de tip „A 

doua  șansă”; 

- Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor şi instrumentelor inovatoare ce se adresează celor 

care părăsesc timpuriu şcoala; 

- Sprijin pentru formarea profesorilor, a formatorilor şi a altor categorii de personal care lucrează cu 

persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu cei care părăsesc timpuriu şcoalaşi populaţia adultă 

în educaţia de tipul „a doua șansă”; 

- Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţireaşi promovarea abilităţilor sociale în scopul 

facilitării integrării sociale a celor care părăsesc timpuriu şcoalaşi a populaţiei adulte îneducaţia de 

tip „A doua şansă”; 
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- Sprijinirea activităţilor care urmăresc introducerea unei abordări care integrează principiul 

egalităţii de şanse şi de gen în instrumentele şi mecanismele de reintegrare a celor care au părăsit 

timpuriu şcoala; 

- Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de şansă, 

nediscriminarea şi respectul diversității; 

- Integrarea în cadrul instrumentelor şi metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltării durabile, 

în vederea creşterii conştientizării asupra problemelor de mediu şi de prevenire a poluării, 

managementul schimbării etc.; 

- Dezvoltarea şi implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi străine pentru grupurile 

ţintă; 

- Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru prevenirea şi corectarea părăsirii 

timpurii a şcolii (Material întocmit după  P.L.A.I. 2020-2025).  

 

           

                                                  

                                

 

                           Alexandru Bodea-XII lic., președintele Comitetului Reprezentativ al Elevilor 

                           Gabriela Cristina Hușneac - responsabil P.A.S. 

 



10 

 

                                                       ȘCOALA ÎN  IMAGINI  
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                                                                Fotoreporter: Robert Constantin Tănase- XII lic. 
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                                                 PROIECTE  EUROPENE-ERASMUS+ 

              Ecouri ale proiectului  european  Erasmus + de la Liceul Tehnologic Onești 

  

            

  

 Recent Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești a găzduit Conferința de diseminare 

a Proiectului Erasmus + „Școala noastră – o școală în mișcare”, conferință organizată de Liceul 

Tehnologic Onești. Coordonator al proiectului a fost prof. Adrian Sergentu, director al Liceului 

Tehnologic, iar în cadrul conferinței de diseminare au fost invitați reprezentanți ai ISJ Bacău, ai 

Primăriei Onești, agenți economici din mun. Onești, directori ai liceelor tehnice oneștene, elevi şi 

profesori. 

Acest proiect care a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene (prin Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) se derulează până la finalul 

lunii iulie a acestui an. 

  

 Obiectivul principal al proiectului a avut în vedere 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. 
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Proiectul a dorit să conștientizeze nevoile și comportamentele 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. Un lucru deosebit urmărit a fost de îmbunătăţire a 

competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea unei metodologii 

moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte. Acesta a fost un alt deziderat al 

Proiectului Erasmus + implementat la nivelul Liceului Tehnologic Onești. 

 

 Deși a fost un proiect de mobilități ale cadrelor didactice, principalii beneficiari au fost 

elevii liceului, deoarece ei au fost instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să folosească 

metode și tehnici moderne adaptate la nivel european”, ne-a declarat prof. Jenny Brăila, 

responsabilă cu monitorizarea și evaluarea acestui proiect. Aceasta a mai menționat: „Proiectul s-a 

realizat în două fluxuri. Fluxul 1 a vizat cursul «Conflict Management, Emotional Intelligence and 

Bullying Prevention» furnizat de Europass Teacher Academy și a avut activități desfășurate la 

Florenţa, Italia. Cel de-al doilea flux, numit «Innovative skills in ICT through collaborative and 

project-based teaching and learning», a fost furnizat de Cervantes Training, Spania și a avut loc în 

Alcalá de Henares – Madrid.” 
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 La aceste fluxuri au participat 16 cadre didactice ale Liceului Tehnologic Onești (8 la 

Florența, în Italia și 8 în Spania), cursurile 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. Profesorii implicați în 

Proiectul „Școala noastră – o școală în mișcare” au prezentat celorlalte cadre didactice ale Liceului 

Tehnologic Onești cunoștințe și deprinderi de lucru pentru crearea și promovarea unor relații socio 

– profesionale mai puternice în clasă, a unui climat pozitiv în școală. 

 În grupul țintă al acestui proiect se înscriu cei 930 elevi ai Liceului Tehnologic, pentru ei 

fiind desfășurate numeroase activități ce ţin de dezvoltarea personală, elevii aflând mai multe 

despre ei înşişi, dar şi despre relaţionarea cu colegii şi cu toţi cei din jurul lor. S-a înregistrat astfel o 

diminuare a stărilor de tensiune şi conflict, iar elevii liceului s-au concentrat şi pe alte activităţi 

plăcute şi diverse, în detrimentul celor care aduceau tensiune şi nemulţumire până acum. 

„Cursul la care am participat a fost un bun prilej pentru realizarea unui schimb de bune practici 

pentru combaterea conflictului școlar, dezvoltarea unor relaţii profesionale cu participanți din alte 

țări și a contribuit la consolidarea competențelor de comunicare în limba engleză. Au fost 

experiențe pe care altfel nu aș fi avut cum să le trăiesc! Societatea, dar și nevoile sunt în mișcare. 

 Este imperios necesar să continuăm aceste activități, să transmitem elevilor noștri ceea ce au 

nevoie. Impactul este absolut major, fiind foarte necesar să învățăm cum să facem față situațiilor de 

acum și din viitor”, a menționat și prof. Daniela Foltache la conferința de diseminare a Proiectului 

„Școala noastră – o școală în mișcare”(articol scris de Ion Moraru, jurnalist Onești, publicat în 

Deșteptarea). 
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                                                                                           Eleva Paula Coșa - XI lic. 

                                                                                        Prof. Jenny Petronela 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 - XII  liceu 

                                                                                      Prof. Gabriela Cristina Hușneac 
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CONCURSUL  INTERNAȚIONAL  DE GASTRONOMIE  CASARGO- ITALIA-ECOURI 

           

 APAF - Agenția Provincială pentru Activități Educaționale din Provincia Lecco, care din 

2009 administrează CFP Alberghiero di Casargo - a organizat o competiție gastronomică 

internațională  cu scopurile următoare: 

- promovarea zonei Lecco și Lombardia, oferind vizibilitate instituțiilor și produselor locale; 

- promovarea culturii gastronomice lombarde și italiene, difuzând calitatea produselor alimentare; 

- să dea continuitate succesului educațional al Centrului de formare profesională Hotel Casargo; 

- implicarea studenților Centrului și a școlilor hoteliere italiene și europene în punerea în aplicare a 

activităților care își îmbunătățesc abilitățile profesionale și personale în sectorul agroalimentar și de 

alimentație și să pună bazele pentru viitorul lor succes educațional și profesional; 

- încurajarea dezvoltării competențelor resurselor umane implicate, promovând inițiative și căi care 

sporesc armonios abilitățile tehnico-profesionale, abilitățile sociale și transversale; 

- promovarea principiilor unei bucătării sănătoase și tradiționale.  

 Competiția internațională de gătit și de bar numită „Wellness & Zero Waste - F&B Contest 

Casargo ” s-a  aflat la cea de-a șasea ediție. A avut loc  loc în limba engleză la CFPA din Casargo, 

implicând studenți din aproximativ douăzeci de școli hoteliere italiene din alte regiuni (Sicilia, 

Campania, Lazio, Sardinia) și din Uniunea Europeană (Polonia, Ungaria, Bulgaria, România, 

Franța, Slovacia, Letonia, Danemarca, Slovenia, Portugalia, Moldova, Lituania) s-au înfrățit și au 

vizitat în ultimii cinci ani. La această ediție vor participa și două școli rusești și una ucraineană. Au 

fost deja primite 30 de înscrieri de la școli din 18 țări. Implementarea acestei inițiative specifice va 

implica școlile partenere și bucătari și maitri de prestigiu încă din primele etape, dintre care unele 

au fost identificate în rândul foștilor absolvenți ai CFPA care au avut succes. În acest fel, 

organizarea competiției internaționale va putea îmbogăți abilitățile tehnice și comunicative ale 

studenților, precum și abilitățile lingvistice și de identificare cu o bucătărie tipică regională și 

națională. Competiția internațională va constitui, de asemenea, o vitrină importantă pentru zona 

Lecco, regiune și alte instituții locale, producători lombardi și italieni, sponsori și companii 

partenere.  
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  Obiectivele educaționale sunt de a oferi copiilor posibilitatea de a învăța despre alte culturi 

și tradiții, să-și îmbogățească abilitățile tehnice și lingvistice prin interacțiunea cu colegii străini, să 

își sporească sentimentul de apartenență la teritoriu și la cultura gastronomică italiană, să își 

deschidă mintea către solicitările unei clientele internaționale, de a dezvolta în ele o capacitate 

sănătoasă de comparație între regiuni și țări, toate elementele esențiale pentru o creștere 

profesională și personală conștientă și echilibrată. 

                     Din partea cadrelor didactice au participat: 

-Adrian Sergentu, directorul Liceului Tehnologic Oneși; 

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

-Ileana Sprințeroiu, profesor  maistru -instructor de specialitate; 

-Nicoleta Adochiței, informatician. 
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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 

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

precum și celor de limbi moderne! 

 

                     

 Intrați în atmosfera acestei competiții  prin intermediul fotografiilor din galeria Concursului: 
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                                                                      Denisa-Elena Colăcel - XI liceu 

                                                          Prof.  instruire  practică  Ileana Sprințeroiu  
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                                  Elevi  practicanți  angajați 

 
Restaurant CASCADA- Slănic Moldova 

1.Ciorbă Evelina -XI TA- ospătar 

          
 

Restaurant FAMAGUSTA- Costinești 

1.Toderașcu Silviu -XI TA- ospătar 

2.Samson Ionuț Laurențiu - XI TA -ospătar 
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Hotel Alpin – Poiana Brașov 

1.Borcea Ioana Alexandra -XI TA-ospătar, cameristă 

2.Michea Ioana- XI TA -ospătar, cameristă 

3.Văcaru Irina- XI TA -ospătar, cameristă 

4.Strat Alexandra – XI TA-ospătar, cameristă 

   

         
 

Restaurant  LA STRADA- Onești 

1.Geană Laurențiu-XI TA-barman și ospătar 

 

                      
 

      Menționăm că în acest moment sunt angajați cu contract de muncă. 

                                                                                Eleva Epuraș Georgiana-XI lic. 

                                                                                Prof. instruire practică Sprințeroiu Cristinel 
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                                       1 DECEMBRIE 2020  LA ONEȘTI 

 

 Autoritățile oneștene au pregătit de Ziua Națională o ceremonie restrânsă și fără public, care 

nu a respectat un protocol anume, la Monumentul „Regina Maria“ de pe bulevardul Oituz. Slujba 

religioasă de pomenire a eroilor neamului, oficiată de un sobor de șase  preoți, în frunte că părintele 

protopop Ioan Bârgăoanu, și ceremonialul de depunere de coroane au ținut cu totul jumătate de oră. 

     

 Au depus coroane autoritatea publică locală, reprezentantă la cel mai înalt nivel, de primarul 

Laurențiu Neghină, și de vicele Adrian Jilcu, formațiunile politice care sunt prezente în noul 

Consiliu Local Onești (PMP, PNL, PSD, USR-PLUS), plus ALDE, conducerile Poliției Municipale 

Onești și ale detașamentelor de jandarmi și de pompieri din Onești, conducerea Spitalului 

Municipal Onești. 

 Pentru că s-a desfășurat fără public și numărul participanților a fost mult mai restrâns în 

comparație cu anii trecuți, nu a fost nevoie nici măcar ca parcarea de lângă primărie să fie eliberată 

de mașini și nici traficul rutier pe bulevardul Oituz nu a mai fost restricționat, neexistând o paradă 

militară ca în anii trecuți. 
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La eveniment au fost prezenți și consilierii județeni Florentin Iftime (USR), Gelu Panfil (PSD), 

Valerian Vreme (PMP) și Cezar Olteanu (PNL). 

 Este pentru prima dată când Sărbătoarea Națională, 1 Decembrie, se desfășoară fără un 

protocol prestabilit, fără paradă militară cu repetiții de pregătire. Tocmai de aceea, a avut un 

caracter mai natural, mai firesc, fără efecte artificiale căutate dinainte. Credem că întreaga 

festivitate a câștigat mult în sinceritatea sentimentelor participanților și privitorilor spontani. 

 Ceremonia a fost scurtă, sobră, în consens cu perioada de Pandemie pe care o traversăm, 

ceea ce nu-i micșorează semnificațiile de patriotism local și național !!! 

                    

                                                                      

                                                                                Eleva Lupu Alina-Ștefana-XII lic. 

                                                                                 Prof. Hanganu Nicoleta 
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                    171  DE ANI  DE  LA  NAȘTEREA  LUI   EMINESCU                

                                                                                     
 

 

                                                                                         MIHAI EMINESCU         

                                                                               (15 ianuarie 1850- 15 iunie 1889) 

 

 

 

 

 

 

                                    Odă ( în metru antic) 

 

                   Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată; 
              Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,  
             Ochii mei nălţam visători la steaua 
             Singurătăţii.  

 
 
Când deodată tu răsărişi în cale-mi, 

Suferinţă tu, dureros de dulce... 
Până-n fund băui voluptatea morţii  

Ne-ndurătoare. 
 
                                      Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, 
                                                  Ori ca hercul înveninat de haina-i; 
                                                  Focul meu a-l stinge nu pot cu toate 
                                     Apele mării. 

 
               De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, 

              Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări... 
             Pot să mai re-nviu luminos din el ca 
         Pasărea Phoenix? 
 
 

 
                                            Piară-mi ochii tulburători din cale, 

                                            Vino iar în sân, nepăsare tristă; 

                                            Ca să pot muri linişiti, pe mine 

                                                  Mie redă-mă!   
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                                                                                        Prof. Emilia Moroșanu  

                                                                                        Eleva Mălina Axinia - XII 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).   

                                                                         

 

       

 

                                                                                     

 

 

                                                                                       Eleva Negru Anastasia - XII lic. 

                                                                                       Prof. Nicoleta Vasiloiu 

                                                                                               

 

 

 



33 

 

                                       SĂ NE CUNOAȘTEM ORAȘUL ! 

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

Moldovei din faţa trecătorilor carpatice. 

           

 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 
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voievod, domnie ce reprezintă prin faptele de arme, de cultură materială şi spirituală, una din cele 

mai însemnate pagini ale 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 Mănăstirea 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 tei 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.                                                                                  

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 Munia Adrian - XII liceu  

                                                                                    Prof. Mirodone Irina                                  
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                                       CONSULTAŢII BACALAUREAT-2021 

                                                              

         CLASIFICAREA TEXTELOR DUPĂ SCOPUL COMUNICĂRII 

                                      1.TEXTUL NARATIV 

Textul narativ este textul care relatează evenimente, fapte, întâmplări. 

Trăsături: 

 -de regulă, se înscrie în cadrul larg al literaturii artistice, dar poate avea și un caracter 

nonliterar; 

 -în literatura artistică îl aflăm în genul epic, în genul dramatic, dar și în cel liric (lirismul 

obiectiv); 

 -există texte nonliterare care pot avea un caracter narativ, mai ales cele din stilurile publicistic și 

epistolar (știrea, ancheta, faptul divers etc.); 

 -pentru ca textul să fie narativ, este obligatoriu ca el să conțină trei elemente fundamentale și 

obligatorii: 

 -naratorul= instanța care relatează evenimentele; 

 -acțiunea= totalitatea faptelor, a evenimentelor narate într-o anumită ordine; 

 -personajele= participanții la acțiune, instanțe reale sau imaginare. 

 -ponderea mare a grupurilor verbale în detrimentul grupurilor nominale; 

 -folosirea unui număr mare de verbe la timpurile prezent, perfect simplu și perfect compus; 

 -impresia de dinamism a narațiunii; 

 -existența indicilor spațiali și temporali care precizează mai mult sau mai puțin precis unde și 

când se petrec evanimentele. 

 -utilizarea sensurilor conotative ale cuvintelor; 

 -accentul pe funcția poetică și cea expresivă a limbii. 

                                                                                              Eleva Coșa Paula-XI lic. 

                                                                                              Prof. Călin Rodica 

 

                                                   2.TEXTUL INFORMATIV 

Textul informativ este un text nonliterar, al cărui scop fundamental este să ofere informații 

diverse despre un aspect al realității. 

Trăsături: 

 -informațiile oferite pot aparține celor mai diverse domenii ale realității; 

 -fiind tex nonliterar, emițătorul este, de regulă, neutru, obiectiv, impersonal; 

 -se adresează unor mase mari de oameni interesați de un anumit domeniu, publicului larg; 

 -stilul este sobru, concis; 
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 -utilizarea sensului denotativ (propriu) al cuvintelor; 

 accentul principal cade pe funcția referențială a limbii; 

 -evitarea ambiguității, astfel încât receptorii înțeleg cam același mesaj; 

 -ponderea verbelor la timpul prezent. 

 

                                        3.TEXTUL DESCRIPTIV 

Textul descriptiv înseamnă acel text în care accentul se pune pe înfățișarea detaliată, cu multe 

amănunte, a unui obiect, a unui peisaj, a unei persoane, a unui fenomen din natură etc. 

Descrierea poate fi: literară sau nonliterară (științifică). 

a)Descrierea literară are următoarele trăsături: 

 -constituie unul dintre modurile de expunere folosite în literatura ca artă a cuvântului, alături de 

narațiune și dialog; 

 -accentul cade pe funcția poetică a limbii; 

 -emițătorul este profund subiectiv, el comunică, dar se și comunică; 

 -de regulă, descrierea literară apare cu precădere în genul liric, dar nu lipsește nici din cel epic 

sau dramatic; 

 -se concretizează sub forma tabloului de natură (care zugrăvește un peisaj din natură, cu 

exprimarea discretă și directă a sentimentelor eului liric privitor și contemplator) și sub forma 

portetului literar  (descrierea aspectului exterior al unui personaj literar, dar și a portretului 

interior, sufletesc); 

 -preponderența grupurilor nominale, a substantivelor și a adjectivelor. 

b)Descrierea nonliterară (științifică) este prezentă în toate celelalte stiluri funcționale (tehnico-

științific, publicistic, didactic, epistolar și mai puțin în cel juridico-administrativ). 

Are următoarele trăsături: 

 -ca și descrierea literară, aceasta folosește tehnica acumulării, apelând la multe substantive și 

ajective; 

 -emițătorul este neutru, impersonal, neimplicat; 

 -nu apar imagini artistice sau figuri de stil; 

 -cuvintele sunt folosite cu sensul denotativ (propriu, de bază); 

 oferă informații precise, sistematice, ordonate, ierarhizate, astfel încât descrierea să fie cât mai 

exactă și riguroasă, într-un stil sobru și lapidar; 

 -scopul acestui text este tranzitiv și deloc reflexiv; 

-accentul se pune pe funcția referențială a limbii. 

                                                                                     Elevul Păscălin Nicușor- XII lic. 

                                                                                     Prof. Suciu Ioana 



38 

 

 

                                 

                                                4.TEXTUL ARGUMENTATIV 

 

 Textul argumentativ înseamnă o compoziție cu structură specifică, prin care autorul, 

pornind de la o ipoteză de lucru, ajunge la validarea sau invalidarea ei printr-o concluzie, prin 

mijlocirea unui număr suficient de argumente pro sau contra. 

Structura: 

I.Enunțarea ipotezei (tezei): o propoziție sau o frază cu scop sintetizator, care enunță o judecată de 

valoare. 

II.Argumentarea propriu-zisă: este partea cea mai întinsă a compunerii, care înfățișează 2-3 

argumente, acestea dovedind adevărul ipotezei sau falsitatea ei. 

III.Concluzia: o frază care îl situează pe autor pe o poziție clară în privința ipotezei de la care a 

plecat (este de acord cu ipoteza, o combate sau are o atitudine mai nuanțată).  

Câteva reguli: 

 -Alcătuiește compunerea argumentativă la persoana I, pentru că ea trebuie să reflecte fidel modul 

tău de gândire! 

 -Exprimă-ți poziția în problema fixată în ipoteză, folosind un număr suficient de argumente, 

astfel încât concluzia să fie convingătoare! 

 -Folosește în mod obligatoriu termenii conectori specifici acestui tip de text, precum: „în primul 

rând”, „în al doilea rând”, „de exemplu”, „pentru că”, „deoarece”, „spre deosebire de”, „precum”, 

„la fel ca”, „în concluzie”, „prin urmare”, „de aceea”, „aşadar”etc. 
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Sugestii:  

 -Citește cu atenţie enunțul sau textul-suport pentru a-ți da seama care este situaţia de comunicare 

(Cine este emiţătorul?, Cine este destinatarul?, Când?, Unde?, De ce?, Cu ce scop?), care este 

tema, care este ipoteza ta! 

 -Pentru fiecare argument, găsește cel puţin un exemplu potrivit din viața de toate zilele sau din 

lecturi! 

  -În argumentarea scrisă, aşează în acelaşi paragraf argumentul şi exemplele potrivite pentru a-

l susţine!  

 -Claritatea discursului argumentativ este susţinută şi de structurarea textului în paragrafe.  

 -Folosește alineatul pentru a evidenția structura textului argumentativ! 

-Stilul tău trebuie să se caracterizeze prin corectitudine, claritate, precizie, proprietate. 

                           

                                                                
                   

                                                                                      

                                                                                      Eleva Axinia Mălina - XII lic. 

                                                                                      Prof. Gănguț Ion 
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DIN LIRICA CELEBRĂ A  LUMII 

 

 

 

                                                      LIRICĂ  ITALIANĂ  

 

Francesco Petrarca, Il Canzoniere            SONETUL  XXXV 

 

 

SONETTO XXXV 

 

Solo et pensoso i piú deserti campi 

vo mesurando a passi tardi et lenti, 

et gli occhi porto per fuggire intenti 

ove vestigio human l’arena stampi. 

 

Altro schermo non trovo che mi scampi 

dal manifesto accorger de le genti, 

perché negli atti d’alegrezza spenti 

di fuor si legge com’io dentro avampi: 

 

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge  

et fiumi et selve sappian di che tempre 

sia la mia vita, ch’è celata altrui. 

 

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge  

cercar non so ch’Amor non venga sempre 

ragionando con meco, et io co’llui. 

 

 SONETUL  XXXV 

 

Stingher şi plin de gînduri, adesea rătăcesc 

Pe drumuri neumblate, cu paşi înceţi, târzii, 

Şi în ţărână caut cu ochi atenţi şi vii 

Vreo urmă omenească pe care-o ocolesc. 

 

Cum să găsesc alt mijloc mai bun, mai înţelept, 

Să scap de ochii lumii ce mă ghicesc uşor? 

Căci ce fac atâta-i de trist şi tânjitor: 

Pe faţa mea se vede ce clocot am în piept! 

 

Dar dacă frământarea-mi de fiecare zi 

O ascunsei de oameni,- cred astăzi c-au aflat-o 

Şi văi, şi munţi, şi codri, şi ape, şi cîmpii. 

 

Căci nu-i cărare aspră pe care n-am călcat-o 

Şi-n care-adese Amor tovarăş să nu-mi fie, 

Eu lui spunîndu-i multe şi el vorbindu-mi mie.  

 

                 Traducere de Lascăr Sebastian 
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                                                    LIRICĂ FRANCEZĂ                       
      

 

L’ Albatros, de Charles Baudelaire                      Albatrosul 

 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à coté d'eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait! 

 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

                Charles Baudelaire (1821- 1867) 

Adesea marinarii, voind să se desfete, 
Atrag pe punţi în cursă gigantici albatrozi 
Ce însoţesc corăbii, în legănate cete, 
Pe-abisuri îmblănzite prin jertfe de matrozi. 
 
Dar cum se văd pe scînduri, stăpînitorii slăvii 
Devin ne-ndemînatici şi înduioşător  
Îşi poartă vastele-aripi tîrîş pe puntea năvii 
Ca vîsle ostenite pe laturile lor. 
 
Fochistu-i necăjeşte şi, şchiopătînd, dă zorul 
Să imiteze mersul sfioşilor captivi - 
Ridicol, slab şi trîndav s-arată zburătorul 
Intimidat de rîsul matrozilor naivi. 
 
Poetul e asemeni monarhului furtunii 
Ce vizitează norii rîzîndu-şi de arcaşi - 
Proscris pe sol, în prada prigoanei şi-a minciunii, 

De aripile-i vaste se-mpiedică în paşi. 

                    Traducere de Panait Cerna 
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                                                           LIRICĂ AMERICANĂ   

                                                                                                                                                                                                                               

             Edgar Allan Poe, Annabel Lee                 Annabel Lee 

 

It was many and many a year ago, 

In a kingdom by the sea, 

That a maiden there lived whom you may know 

By the name of Annabel Lee; - 

And this maiden she lived with no other thought 

Than to love and be loved by me. 

 

She was a child and I was a child, 

In this kingdom by the sea, 

But we loved with a love that was more than love - 

I and my Annabel Lee - 

With a love that the winged seraphs of Heaven 

Coveted her and me… 

 

For the moon never beams without bringing me dreams 

Of the beautiful Annabel Lee; 

And the stars never rise but I feel the bright eyes 

Of the beautiful Annabel Lee; 

And so, all the night-tide, I lie down by the side 

Of my darling, my darling, my life and my bride 

In the sepulchre there by the sea - 

In her tomb by the side of the sea. 

 

 

De demult s-a-ntâmplat, de demult... 

Era lângă-o mare cu ape-argintii, 

O fecioară trăia, şi poate c-o ştiţi, 

O fecioară, Annabel Lee; 

Şi trăia doar c-un gând - s-o iubesc mereu,  

Şi trăia - să mă poată iubi. 

 

Eu - un copil - şi ea un copil, 

Lângă-o mare cu ape-argintii,  

Ne iubeam ca un cântec mai presus de iubire 

Ca un cântec - Annabel Lee;  

Şi priveau, pizmuind preacurata iubire, 

Chiar serafii de sus, din tării… 

 

Şi, prin noapte, urcând, luna-mi pare un gând 

Al fecioarei Annabel Lee;  

Şi din ochii stelari eu văd ochii ei mari, 

Ai frumoasei Annabel Lee;  

Şi în fluxu-nnoptat lângă ea stau culcat, 

Lângă draga, iubita, logodnica mea, 

În mormântul din ţărmuri pustii, 

Lângă ţărmuri cu valuri pustii. 

 

                Traducere de Mihu Dragomir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

                                                                                                   Eleva Mălina Axinia-XII lic. 

                                                                                                   Prof. Pavel Ramona 

                                                                                                   Prof. Damian Cristina 
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                            CULTURĂ TEHNICĂ-ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ 

                                               

 

                            REGULI SIMPLE 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 zilnice. 

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 a 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. 

                                                            Eleva  Paula Coșa - XI lic./ Prof. Mina Gănguț                                                                                         
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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 - XII lic. 

                                                                                        Prof. Mina Gănguț 

                                                                                        Catedra de Alimentație Publică 
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                                               LUMEA  ARTEI 

   

                           FLORENȚA  ȘI  RENAȘTEREA  

 

 La conducerea destinelor Republicii Florența se afla un nucleu format din circa 140 de 

familii, care acumulaseră o bogăție uriașă și spectaculoasă. Pentru evidențierea forței financiare a 

acestor familii este relevant documentul numit Il Catasto, ce intră în vigoare la 22 mai 1427 și 

precizează: bunurile imobile și mobile ale fiecărui cap de familie, veniturile și împrumuturile, 

sumele datorate statului ca impozite. La un venit de până la 100 de florini impozitul era de 3%, iar 

la venituri între 100-1000 de florini impozitul era de 5%, taxa crescând apoi direct proporțional 

pentru sumele mai mari de 1000 care nu erau puține. În felul acesta, rezultatul imediat a fost 

colectarea a 25.500 florini pentru oraș, folosiți mai ales pentru susținerea războiului cu Milano. 

Cele 60 de mii de familii luate în evidență prin declarații fiscale evidențiază informații despre circa 

265 de mii de oameni din Florența, 

Pisa, Pistoia, Prato, Arezzo, 

Volterra,Cortona San Miniato, dar 

și din contado (zona rurală), adică 

din toată Toscana. S-au întocmit 4 

registre mari, câte unul pentru 

fiecare cartier, iar până la 1480 s-

au mai făcut încă 8 recensăminte. 

„Pentru cel mai bogat cetățean, Palla Strozzi, au fost necesar 33 de pagini pentru a face lista celor 

30 de case și palate, 45 de moșii, 94 de mii de florini învestiți în Muntele de Pietateˮ
1
.  

Întreprizătorii au dus o politică agresivă și inovativă. Francesco Datini  după 1385 controla  317 

muncitori filatori la Prato și mai bine de 453 împrăștiați în  95 de sate toscane. Datele din Cadastru 

sunt impresionane și lămuritoare.
2
 140 de persoane capi de familie aveau un venit mai mare de 10 

mii de florini fiecare, o sumă considerabilă, dacă nu foarte mare. Primii 10 contributori aveau un 

venit mai mare de 40 de mii de florini. Dacă luăm act că primele 140 de personaje reprezentau de-

abia 1,4% din totalul contributorilor republicii și că venitul mediu pe cap de locuitor se ridica la 

aproximativ 5 mii de florini, devine evident că Florența dispunea de o avere incredibilă. 

                                                 
1
 Arnold Esch, LʼItalia alla fine del Medioevo, Firenze University Press, 2006, p.73. 

2
 David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber (trad. ital.), I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino 

del 1427, Bologna, Il Mulino, 1988. 
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Cercetătorul american Richard A. Goldthwaite precizează câteva aspecte concluzive în urma 

studiului său ce ia în discuție 3 secole de istorie economică florentină (XIII-XVI): „Florența a fost 

timp de trei secole inima pulsantă a economiei europene și principalul centru de dezvoltare a 

capitalismului […] Bunăstarea a fost reciclată și învestită în capital uman, transformată în 

patrimoniu al arhitecturii urbane, al artei și al unei tradiții artizanale niciodată egalate de vreun 

alt orașˮ
3
 (s.n.,  I.Gănguț). 

Între Duecento și Cinquecento italiana a fost limba oficială a afacerilor și a comerțului în 

Europa și în lumea cunoscută. În măsura în care marile companii bancare Bardi și Peruzzi numite 

de Villani „coloanele creștinismuluiˮ și-au folosit averea pentru înfrumusețarea orașului, pentru 

opere de mecenat, de civilizare, ele au contribuit la dezvoltarea credinței, dar și a artelor. Casa 

Bardi a închis bilanțul anului 1318 cu o cifră de afaceri de 873.638 de florini de aur, echivalentă cu 

3.089 kg. de aur, valoare superioară celor 250.000 florini cu care Florența a achiziționat în 1341 

orașul Lucca, vestit pentru manufacturile de mătase, pentru ca mai apoi, în 1421, să cumpere portul 

Livorno cu circa 100.000 de florini,  pentru a căpăta ieșire la mare. Un fapt interesant intrat în 

tradiția acelei vremi și consemnat în cărțile contabile este un cont separat, nu în sumă mare, dar pe 

care îl respectau toți, dedicat lui „Messer Domineddioˮ (Domnului Dumnezeu), care era donat 

săracilor, orfanilor, celor cu beteșuguri, așezămintelor religioase, sume de bani care îi permiteau 

negustorului sau bancherului să înfrunte cu mai puțină teamă justiția divină pentru câștigurile ilicite. 

       

 La sfârșitul secolului, către 1490, puterea și influența breslelor erau la apusul lor. Nu mai 

întâlnim comenzi venite din partea breslelor, iar inițiativa a fost preluată de marile familii 

                                                 
3
 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 
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conducătoare, adică Medici și aliații lor. Astfel, s-a trecut de la comenzile colective la comenzile 

individuale ale marilor familii. 

Lorenzo de Medici folosește valul de dezvoltare artistică în scop personal de propagandă 

pentru propriul prestigiu și pentru faima Florenței. În ultimele două decenii ale secolului, papa Sixt 

al IV-lea solicită prin apelul la Lorenzo Magnificul ca  un grup masiv de artiști să vină la Roma 

pentru realizarea frescelor Capelei Sixtine: Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Cosimo Rosselli. Tot 

la inițiativa Magnificului, în aceeași ani, Leonardo vine la curtea milaneză a  lui Ludovico Sforza cu 

daruri și hotărât să lucreze pentru acesta. Verocchio merge la Veneția, iar Benedetto și Giuliano da 

Maiano iau drumul regatului Napoli pentru a-și oferi prețioasele servicii. Lorenzo încurajează acest 

exod al artiștilor, îl folosește în favoarea sa, prezentându-i ca pe adevărați ambasadori ai culturii 

florentine, cea care câștigase primatul în Peninsulă și în Europa, alături de economie și finanțe.  

Producția manufacturieră a întregii zone a căpătat o conformație dictată de capitală. Pe când 

mare parte a civilizației urbane a suferit o recesiune economică evidentă, Florența a ieșit întărită din 

criza cauzată de Ciumă. Într-o perioadă de 150 de ani (1350-1500), capitala Toscanei a adăugat noi 

realizări pe tărâm bancar, comercial și manufacturier, consemnând vârful dezvoltării industriei lânii 

și a mătăsii, într-un teritoriu cu mână de lucru ieftină, dar calificată. 

În primele două decenii ale secolului al XV-lea, Florența numără 72 de companii bancare, 

își mărește teritoriile ajungând la 12  mii de metri pătrați, inclusiv orașul de coastă Livorno, 

cumpărat  de la genovezi cu 100 de mii de florini (circa 350 de tone de aur fin) pentru ieșirea la 

mare.  Astfel, Florența și regiunile rurale înconjurătoare (Contado) se constituie într-o mare piață 

integrată, dirijată de economia monetară care realizează convergența prețurilor în întregul teritoriu. 

O dovadă elocventă a relațiilor comerciale dintre capitală și zonele rurale înconjurătoare o aflăm în 

documentele financiare  ale Spitalului Santa Maria Nuova, un număr de 1795 furnizori de mărfuri 

participând la alimentarea și îngrijirea bolnavilor și nevoiașilor internați aici. 

În felul acesta, în circa 100 de ani (1350-1450), dominația florentină se extinde de la un 

teritoriu de 3900 de km pătrați la circa 12 mii. Este o trecere decisivă de la orașul-stat la statul 

teritorial, Republica Florența, cu o capitală ce își trage seva, puterea economică, meșteșugărească și 

financiară de la întreg teritoriul toscan, pregătind-o pentru declanșarea minunii care a fost 

Renașterea. 

                                                                                      

                                                                                      

 

                                                                                       Elevul Alexandru Bodea-XII lic. 

                                                                                       Prof. Ion Gănguț 
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                       CULTURĂ  TEHNICĂ- EXPOZIȚIA  GASTROPAN 

                                                      

      

                       GASTROPAN 2021 VA FI O EXPOZIȚIE HIBRIDĂ : 

                                   EXPERIENȚA LIVE COMBINATĂ CU CEA VIRTUALĂ 

 

 Ediția următoare a expoziției internaționale GastroPan se va desfășura în perioada 11-13 

martie 2021, în centrul expozițional Expo Arad, iar în contextul pandemiei această ediție va oferi o 

experiență unică tuturor participanților prin posibilitatea prezenței digitale la expoziție, pe lângă 

prezența fizică. Organizat cu respectarea celor mai stricte norme de siguranță, expoziția live, cu 

participarea fizică a expozanților și a vizitatorilor, va fi în continuare evenimentul tip B2B care va 

reuni cererea și oferta industriilor de panificație, cofetărie și HoReCa, fiind punctul de întâlnire al 

specialiștilor cu cei mai importanți furnizori de tehnologii, echipamente, ingrediente, accesorii și 

soluții IT, un nod unde reprezentanții acestor industrii pot avea discuții de business pentru 

dezvoltarea afacerilor și implicit a sectorului. Prin acest nou sistem hibrid, expoziția se va desfășura 

atât live cât și online, iar accentul va fi pus pe soluții de afaceri inovatoare care pot contribui nu 

doar la scoaterea din criză a afacerilor, ci și la creșterea competitivității și a calității produselor și 

serviciilor din domeniu. 

GastroPan live și GastroPan virtual – o expoziție hibridă 

 Ediția anului 2021 va oferi o platformă complexă pentru 

întâlniri de afaceri, experiența live fiind combinată cu cea virtuală. 

Cu ajutorul unui software, organizatorii expoziției pun la dispoziția 

tuturor participanților un sistem hibrid care asigură accesul la 
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expoziție fără contact fizic, oferă posibilitatea programării întâlnirilor de afaceri, participanții 

înregistrați care nu vor putea să se prezinte fizic vor avea posibilitatea să participe online.  

GastroPan - platformă de lansare și testare a noutăților. 

  Vizitatorii își vor satisface pasiunea pentru artă și artizanat, vor urmări modul de funcționare 

a unor linii industriale avansate, vor descoperi rețete tradiționale reinventate, și noi stiluri 

alimentare. GastroPan este locul în care numeroși furnizori își prezintă noutățile, oferind 

vizitatorilor oportunitatea de a testa și compara ultimele metode și tehnologii de procesare, 

modelare, coacere sau decorare. Demonstrațiile practice susținute la standuri asigură un mediu 

profesionist plin de programe dinamice și atractive. 

GastroPan aduce noi idei de afaceri 

 Inspirația sau o nouă idee pentru dezvoltarea afacerii poate să vină în oricare moment, însă 

în contextul unei expoziții care deschide perspective de piață și prezintă inovații, șansele cresc 

semnificativ. Expunerea la soluțiile dezvoltate de experți internaționali, moduri de lucru complexe 

ale profesioniștilor în domeniu, demonstrații ale celor mai utile tehnologii disponibile, creează 

împreună un context propice lansării de produse noi, dezvoltării și extinderii gamelor de produse 

din portofoliu, precum și ”preluarea” unor moduri noi de abordare ale publicului țintă. 
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                                                                                   Eleva Paula Coșa - XI  TA lic. 

                                                                                   Prof.  instr. practică  Cristinel  Sprințeroiu                                    
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                                                MITOLOGIE ŞI FOLCLOR 

                            

                                  Bradul la români-semnificaţii mitologice                    

 

         Este neîndoielnic faptul că bradul a exercitat o adevărată fascinaţie asupra românilor din 

vremuri imemoriale până în zilele noastre.Dintre multitudinea de motive, le-am identificat pe cele 

esenţiale:  este arborele care rămâne verde pe toată perioada anului( simbol al vitalităţii); forma 

rectilinie a trunchiului, simetria crengilor, înălţimea şi anvergura coroanei impresio- nează prin 

semeţie şi măreţie;  este arborele cel mai răspândit în pădurile noastre carpatine. 

Cele mai vechi reprezentări ale bradului apar încă din neolitic în culturile Hamangia, Boian, 

Gumelniţa sau Cucuteni, pe obiecte ceramice, pe pereţii peşterilor,sub formă integrală sau 

simbolizat prin  rămurica de brad ori  frunza de brad. Zeiţa Bendis a tracilor este reprezentată cu o 

ramură de brad în mână.  

În viziunea mitică a geto-dacilor,devine arborele cosmogonic,arborele vieţii,un fel de axis 

mundi,care  străbate cerurile cu coroana lui plină de aştri...sub coroana lui protejează ginta sau 

tribul...,iar sub rădăcinile lui adăposteşte o lume subterană,a demonilor ( Romulus Vulcănescu, 

Mitologie română, Ed.Academiei, Bucureşti, 1987, p.90) . 

         În paleofolclorul românesc întâlnim descrieri impresionante ale bradului ca arbore cosmic: 

„Sus în vârful muntelui/ creşte bradu brazilor,/ de mare şi înfoiat /tot ceru l-a îmbrădat,/soarele în 

cetini,/ luna între ramuri,/ mii şi mii de stele / între rămurele”  (ibidem, p. 485). 

         Importanţa bradului în mitologia românească este covârşitoare şi se probează şi prin faptul că 

este legat de evenimentele capitale ale existenţei omului:  naşterea,nunta şi moartea,într-o 

mitologie a vieţii,dar şi a morţii. 

         Astfel,copilul nou-născut era închinat,dăruit şi 

înfrăţit cu un brad de părinţii care îngenunchiau şi 

rosteau ritualic: ,, Brade,/ mării brad,/ nu te mânia,/ nu te 

înfoia,/rogu-mă brad ţie / să-l primeşti/ şi să-l ocroteşti 

pe...”( ibidem, p. 195) . 

         Ca arbore de nuntă, mirele urca, după ritual, în 

vârful său, de unde lua însemnele nunţii, năframa,smocul 

de busuioc şi plosca plină cu vin, pe care le înmâna 

miresei. În alte zone,după ce era împodobit cu panglici, 

beteală şi flori, era purtat la casa miresei de un flăcău 

numit brădar,iar în timpul colocăriei acesta juca hora 

bradului, spunând: ,, Bradule,brăduţule,/ te 
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jucăm,drăguţule,/ la casa miresii /şi a împărătesii /ca să ţii tu parte/ mirelui de departe  (ibidem, 

p.186) . 

         Bradul funerar constituie ipostaza cel mai des întâlnită şi cea mai plină de semnificaţii mitico-

magice. Pentru tânărul sau tânăra nelumiţi, el simboliza mireasa (bradul-nevastă) sau mirele  

(bradul-soţ). Numai prin nuntirea mortului, acesta putea reintra în ordinea firească a cosmosului. O 

ceată de flăcăi îmbrăcaţi de sărbătoare, înarmaţi cu topoare,doborau un brad după ce îşi cereau 

iertare de la acesta:,, Cine m-au minţit/ de m-au coborât/ ca să vie tot ducu/ la cap de 

voinicu,/vânturi să mă bată,/soare să mă ardă?/  Bradule,fârtat,/rău te-am încercat/ când mi te-am 

tăiat/ cu vorbe frumoase/şi securi tăioase”(ibidem, p.196).  

         Interpretarea morţii ca nuntă este o caracteristică ancestrală a românului, lucru ilustrat 

magistral şi în balada Mioriţa.Ajuns la casa mortului, bradul era împodobit cu panglici,cu flori albe 

de mire sau mireasă şi sprijinit de casă. Apoi era purtat în alai înaintea mortului până la groapă, 

după care era înfipt la capul mormântului. 

         În acest context, bradul apare încă o dată în ipostaza de arbore cosmic, care face posibilă 

trecerea sufletului din lumea aceasta în lumea cealaltă.Sufletul are de trecut o mare adâncă numită 

Apa Sâmbetei, în râpile căreia se află un brad colosal,numit bradul zânelor.Sufletul celui plecat se 

roagă de brad să-i întindă vârfurile crengilor ca să poată trece dincolo:,,Bradul se gândea/ şi 

trupinele-ntindea,/Iară mortul îmi trecea,/unde dorul îl ducea,/ Marea fără nume,/l-aielaltă lume”( 

ibidem, p. 208). 

         Între om şi brad există o consubstanţialitate mitică.După un ritual milenar,copilul era închinat 

de la naştere la brad, se înfrăţea cu acesta, având grijă de el în timp ce creşteau împreună. Destinul 

lor se împletea pe tot timpul vieţii, dar şi după moarte.Când tânărul se îmbolnăvea, părinţii mergeau 

la brad să-i ceară ajutorul.Când se însura, bradul participa la nuntă alături de miri şi nuntaşi, era 

purtat în hora nunţii de brădar, iar după nuntă era urcat pe casă pentru protecţia noii familii. La 

moarte, bradul îl însoţea până la mormânt, unde îl veghea şi-i trimitea sufletul pe lumea cealaltă. 

         Toate aceste funcţii magico-mitice, ritualice şi ceremoniale ale bradului sunt ilustrate plenar în 

creaţiile literare populare, de o bogăţie şi diversitate impresionante, care adaugă conotaţiilor 

mitologice şi o aleasă haină artistică. 

                                                Eleva Anastasia Negru - XII lic. 

                                                                                            Prof. Ion Gănguț 
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                                      UMOR- RIDENDO,  CASTIGAT  MORES 

 

 Adevărul este că unii sunteți mai frumoși cu  măști! Nu-i treaba mea, dar numaʼ zic! 

 Anul 2021, interviu de angajare: 

-Lipsește un an din CV, ce ai făcut în 2020? 

-M-am spălat pe mâini ! 

 La restaurant, pe vremea pandemiei: 

-Ospătar, mâncarea nu are niciun gust! 

-Eu zic să mai încercați, altfel chem izoleta ! 

 Am resetat câinele, acum latră când iese cineva din casă ! 

 I-ați invidiat pe arabi care au câte 7 soții! Vai de capul lor pe vremea pandemiei, voi de-abia 

rezistați cu una ! 

 Am pus câte o ceașcă de cafea în fiecare cameră și acum o iau teleleu prin …cafenele! 

 Anunț din partea Asociației Psihiatrilor:  

Dragi cetățeni, 

Pentru perioada pandemiei este normal să vorbiți cu pereții, cu florile, cu ghivecele voastre.Vă 

rugăm să ne contactați numai când acestea încep să răspundă ! 

 M-am spălat așa de mult pe mâini, încât mi-a dispărut și linia vieții. 

 Eu m-am spălat așa de mult, încât am descoperit în palmă, acum la 50 de ani,  o fițuică scrisă pe 

vremea liceului. 

 Virusul nu va pătrunde în instituțiile românești dacă nu are dosar cu șină și bon de ordine. 

 Electricianul român: La pandemia asta nu-i suficientă izolarea, trebuie să-i fac și împământarea !                

 

    1. A fost odată un roșcovan care nu avea ochi și urechi. El nu avea păr, așa că numai de formă i 

se spunea roșcovan. De vorbit nu vorbea, pentru că nu avea gură. Nici nas n-avea. 

El nu avea nici măcar mâini și picioare. Nici stomac nu avea, șira spinării n-o avea și nici un fel de 

intestine. N-avea nimic. Așa că nu prea-i clar despre cine este vorba.De aceea mai bine să nici nu 

mai vorbim despre el (Daniil Harms, Un spectacol ratat).  
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                2. Kalughin a adormit și a visat – cică șade el într-o tufă, iar pe lângă tufă trece milițianul. 

Kalughin s-a trezit, s-a șters la gură și a adormit din nou, și a visat din nou, cică trece el pe lângă 

tufă, iar în tufă s-a ascuns și stă milițianul. Kalughin s-a trezit, și-a așternut sub cap un ziar, ca să 

nu-i curgă mucii direct pe pernă, și iarăși a visat cum, cică, șade el într-o tufă iar pe lângă tufă trece 

milițianul. Kalughin s-a trezit, a schimbat ziarele, s-a culcat și a adormit din nou. A adormit și a 

visat iarăși cum, cică, trece el pe lângă tufă iar în tufă șade milițianul. De data asta Kalughin s-a 

trezit și a hotărât să nu mai doarmă, dar a adormit pe loc și a visat cum, cică, stă el ascuns după 

milițian iar pe lângă ei trece o tufă. Kalughin a început să urle și să se zvârcolească prin pat, dar de 

trezit nu s-a mai putut trezi.Kalughin a dormit patru zile și patru nopți, iar în a cincea zi s-a trezit 

așa de jigărit încât cizmele trebuia să și le lege de picior cu sfori, ca să nu-i tot cadă pe glezne. 

La brutăria unde Kalughin cumpăra de obicei pâine de grâu, nu l-au recunoscut și i-au strecurat o 

pâine de secară. Inspecția sanitară care controla locuințele l-a luat la ochi pe Kalughin, a găsit că-i 

insalubru și de nimic, așa că a dispus asociației locatarilor să-l înlăture odată cu gunoiul. 

Pe Kalughin l-au îndoit în două, l-au împachetat și l-au aruncat odată cu gunoiul (Daniil Harms, Un 

spectacol ratat). 

 

                3. Un om gras a descoperit o metodă de slăbire. Și a slăbit. La el au început să se prezinte 

diverse doamne și să-l întrebe, cum anume de i-a reușit asta, adică de a slăbit. Dar omul care a slăbit 

răspundea acestor doamne că bărbaților le șade bine să slăbească, iar că doamnelor nu le șade bine, 

că, mă rog frumos, doamnele trebuie să fie plinuțe. Și el avea dreptate din plin (Daniil Harms, Un 

spectacol ratat). 

 

     4. O băbuță prea curioasă din fire s-a aplecat pe fereastră, a căzut și s-a zdrobit de pământ. 

O altă băbuță s-a aplecat pe fereastră ca să se uite după cea care tocmai cădea și, fiind prea curioasă, 

a alunecat și ea, a căzut și s-a zdrobit de pământ. Apoi a căzut pe fereastră o a treia băbuță, apoi o a 

patra, apoi o a cincea. După ce a căzut și a șasea băbuță m-am săturat să le tot văd cum cad și am 

plecat la piața Malțev, unde, cică, un orb a primit în dar un fular tricotat (Daniil Harms, Un 

spectacol ratat).  

              5. Koratîghin a sosit la Tikakeev, dar nu l-a găsit acasă. 

În acest timp Tikakeev a fost la magazin, unde a cumpărat zahăr, carne și castraveți. 

Koratîghin s-a foit un timp pe la poarta lui Tikakeev și tocmai se pregătea să lase un bilețel când, 

deodată văzu că sosește însuși Tikakeev, cu o sacoșă de mușama în mână. 

-A trecut ora de când stau și te aștept – îi strigă Koratîghin. 

-Nu-i adevărat – răspunse Tikakeev – nu e niciun sfert de ceas de când am plecat de acasă. 

-Asta rămâne de văzut – zise Koratîghin. În orice caz, eu sunt aici de o oră. 
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-Să nu minți – zise Tikakeev. E rușinos să minți. 

-Prea milostive domn! – spuse Koratîghin. Vă rog să binevoiți a vă exprima cu mai multă grijă. 

-Consider că... a început Tikakeev, dar Koratîghin l-a întrerupt imediat: 

-Dacă dumeata consideri... a zis el. Dar după asta Tikakeev l-a întrerupt la rândul său: 

-Las că n-ai de ce să te ții așa măreț!Aceste cuvinte l-au înfuriat așa de tare pe Koratîghin, încât 

imediat și-a astupat cu degetul o nară, iar pe cealaltă a golit-o drept în Tikakeev. La care Tikakeev a 

scos din sacoșă ditamai castravetele, cu care l-a lovit pe Koratîghin în cap. Koratâghin și-a dus 

mâinile la cap, a căzut și a murit.Iată ce castraveți uriași se vând în prezent la magazine (Daniil 

Harms, Un spectacol ratat). 

 

6.Bătrânul se scărpina cu ambele mâini. Acolo unde nu putea să ajungă cu amândouă mâinile, 

bătrânul se scărpina cu una singură, dar de aceea repede-repede. În același timp, clipea iute din 

ochi. 

*Hvilișcevski mânca răchițele, străduindu-se să nu se schimonosească la față. El se aștepta ca toată 

lumea să spună: ce putere de voință! Dar nimeni n-a spus nimic. 

*Se auzea limpede cum câinele adulmecă la ușă. Hvilișcevski a strâns în pumn periuța de dinți, și-a 

holbat ochii, ca să audă mai bine. „Dacă potaia dă buzna, - s-a gândit Hvilișcevski, - o lovesc cu 

mânerul ăsta de os drept în tâmplă!” (Daniil Harms, Un spectacol ratat). 

 Maşina mea de spălat nu mai acceptă decât pijamale. Am băgat o pereche de blugi şi mi-a apărut pe 

ecran: „Stai acasă!” 

 Am strănutat în fața calculatorului și a pornit automat …antivirusul! 

 -Ce este pipironul? 

Locul unde rămân moldovenii după ce pleacă trenul ! 

 Se întâlnesc orbul şi șchiopul. 

Orbul:- Merge, merge? 

Şchiopul: -Precum vezi! 
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 - De unde vine numele de miliţian? 

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

 Care este asemănarea dintre România şi Japonia? 

Amândouă ţările au trenuri suspendate. 

 

                                        

 

 

 Natura, dată peste cap! Urşii n-au mai ieşit din hibernare, că nu miroase a grătar! 

 Probabil ai fost tot timpul inteligent, dar ai fost asimptomatic! 

 Din cauza închiderii saloanelor de înfrumusețare, în curând o să rămânem fără blonde. 

 – Cum îți petreci ziua? 

– Păi dimineața nu fac nimic, iar după-amiaza mă odihnesc. 

 Cum îi spui iubitei că s-a îngrășat? 

– Ești mai mult decât mi-am dorit. 

 Mă uitam la un film, când deodată actorul a început să tușească. Am închis televizorul 

imediat. Nu se știe niciodată… 

 S-a întors lumea pe dos! Ies să plimb câinele. Eu cu botniță, el fără. 

 „Comicul este singurul în măsură să ne dea forța de a suporta tragedia existenței“ 

(Eugene Ionesco, Notes et contrenotes). 

 „Dacă un om râde din tot sufletul înseamnă că e un om bun“ ( Dostoievski ). 

 

                                                                                                                 REDACȚIA 
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