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EVENIMENTUL ZILEI: Bacalaureat 2019. Începe cea de-a doua sesiune. Proba scrisă la limba şi 
literatura română/ Andrei Arvinte  
Cea de-a doua sesiunea a examenului de Bacalaureat începe miercuri cu proba scrisă la limba şi 
literatura română. 
Pe 22 august, elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura 
maternă. 
Proba obligatorie a profilului va fi susţinută pe 23 august iar pe 26 august – proba la alegere a 
profilului şi specializării. 
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în 
zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba B) 
în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august şi 2 
septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) 
este programată în zilele de 2 şi 3 septembrie. 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 3 septembrie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între 
orele 12,00 şi 16,00. 
Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie. 
Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în cea de a doua sesiune din acest an a examenului de 
Bacalaureat. Din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018 – 2019, iar 
peste 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face între orele 7,30 – 8,30, pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei 
ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate. 
Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor trebui să folosească numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor – doar creion negru. Pentru probele scrise la 
Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, 
mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile 
de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video, precizează MEN. 
Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 
Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei 
foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. 
Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele 
interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de 
cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis 
materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi 
lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior 
eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti 
candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează 
Ministerul Educaţiei. 
 
SPUTNIK: Bac 2019, sesiunea de toamnă: subiecte la Limba și Literatura Română, publicate de 
Edu.ro 
Astăzi începe sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat 2019, la care s-au înscris 
peste 40.000 de candidați. 
Sesiunea august-septembrie 2019 a examenului de bacalaureat începe cu probele scrise. Candidații 
își vor testa astăzi cunoștințele la limba și literatura română. 
Bacalaureat 2019, sesiunea a II-a: Ministerul Educației, precizări importante 
Accesul lor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza unui act 
de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, 
calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate, informează edu.ro. 
Modelele de subiecte pentru proba scrisă de Limbă și Literatură Română pot fi descărcate de aici. 
Subiectele de astăzi vor putea fi accesate AICI, începând cu ora 15.00, imediat ce acestea vor fi făcute 



publice de Ministerul Educației Naționale. Mâine este programată proba E)b, de Limbă și Literatură 
maternă. 
 
ȘTIRI PE SURSE: Emoții URIAȘE pentru mii de elevi - Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 
începe/Calendarul examenelor/ Alexandra Cruceru 
Peste 43.500 de candidaţi sunt aşteptaţi să participe la sesiunea august-septembrie a examenului de 
Bacalaureat, care începe astăzi, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor 
afişa în 3 septembrie, când se vor depune şi contestaţiile, iar rezultatele finale sunt programate să fie 
publicate în 7 septembrie, conform news.ro 
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că peste 43.500 de candidaţi s-au înscris pentru a 
susţine probelor din sesiunea august-septembrie a examenului naţional de Bacalaureat 2019. Dintre 
aceştia, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar peste 14.800 de candidaţi sunt 
din promoţiile anterioare. 
Sesiunea august-septembrie astăzi, cu proba scrisă la Limba şi literatura română/E)a, joi fiind 
programată cea la Limba şi literatura maternă/E)b, vineri - proba obligatorie a profilului/E)c, iar în 26 
august - proba la alegere a profilului şi specializării/E)d. 
Conform MEN, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 
se desfăşoară în 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă 
(proba B) în 29 august. Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în 30 august şi 2 
septembrie, iar evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) 
este programată în 2 şi 3 septembrie. 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru 3 septembrie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 
12:00 şi 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 7 septembrie. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei 
ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate. 
Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar 
pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza doar creion negru. Pentru probele scrise la 
Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, 
mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. 
Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video. 
Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 
În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să 
schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. 
Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele 
interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de 
cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis 
materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi 
lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior 
eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti 
candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului. 
Ministerul Educaţiei pune la dispoziţie linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor 
nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21-22 august, respectiv luni, 26 
august, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 23 august, între orele 8:00 - 14:00. 
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, 
cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea 
tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la 
probele scrise. 



DC NEWS: Sesiunea a doua a Bacalaureatului începe cu proba scrisă la limba română/ Mircea F. 
Cristian  
Examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, începe miercuri cu proba scrisă la limba şi literatura 
română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
* Pe 22 august, elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura 
maternă. 
* Proba obligatorie a profilului va fi susţinută pe 23 august, iar pe 26 august - proba la alegere a 
profilului şi specializării. 
* Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară 
în zilele de 27 august şi 28 august, fiind urmată de evaluarea competenţelor în limba maternă (proba 
B) în 29 august.  
* Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august şi 2 septembrie, iar 
evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este 
programată în zilele de 2 şi 3 septembrie. 
BAC 2019 - afișarea rezultatelor 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 3 septembrie (până la ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între 
orele 12,00 şi 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie. 
Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris în cea de a doua sesiune din acest an a examenului de 
Bacalaureat. Din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018 - 2019, iar 
peste 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare. 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face între orele 7,30 - 8,30, pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei 
ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate. 
Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor trebui să folosească numai cerneală sau pastă de culoare 
albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor - doar creion negru. Pentru probele scrise la 
Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. 
La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de 
asistenţi. Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video, 
precizează MEN. Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea 
fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de 
calcul/comunicare. 
BAC 2019 - TELVERDE pentru sesisări 
Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei 
foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea 
subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi 
eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, 
indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau 
de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept 
consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea 
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a 
probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au 
dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează Ministerul Educaţiei. 
MEN pune la dispoziţie linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul 
examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21 - 22 august, respectiv luni, 26 august, între orele 
8,00 - 16,00, iar vineri, 23 august, între orele 8,00 - 14,00. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent 
de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de 
evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obţină nota 5 la 
fiecare dintre acestea; să obţină media 6 cel puţin la probele scrise. 
 
ZIARE.COM: Peste 43.500 de absolvenți care n-au luat Bac-ul încearcă din nou începând de azi 
Peste 43.500 de candidati s-au inscris la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat, 
care incepe miercuri, cu probele scrise. Primele rezultate se vor afisa in 3 septembrie. 



Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), peste 43.500 de candidati s-au inscris in vederea 
sustinerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului national de Bacalaureat 
2019, incepand de miercuri, 21 august. 
Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, peste 28.700 
de candidati provin din promotia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidati sunt din promotiile 
anterioare. 
Sesiunea august - septembrie incepe cu probele scrise, in 21 august fiind programata cea la Limba si 
literatura romana/E)a, in 22 august - Limba si literatura materna/E)b, in 23 august - proba obligatorie 
a profilului/E)c, iar in 26 august - proba la alegere a profilului si specializarii/E)d. 
Conform MEN, evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A) 
se desfasoara in 27 august si 28 august, fiind urmata de evaluarea competentelor in limba materna 
(proba B) in 29 august. 
Evaluarea competentelor digitale (proba D) are loc in 30 august si 2 septembrie, iar evaluarea 
competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C) este programata in 2 si 3 
septembrie. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este 
prevazuta pentru 3 septembrie (pana la ora 12:00) . In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, 
intre orele 12:00 si 16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in 7 septembrie. 
Accesul candidatilor in centrele de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 - 8:30, pe baza 
unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactarii unei lucrari scrise este de trei 
ore, calculat din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate. 
Pentru rezolvarea subiectelor candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar 
pentru executarea schemelor si a desenelor vor utiliza doar creion negru. 
Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen. 
La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hartia folosita este doar cea distribuita de 
asistenti. Toate salile de examen au in dotare camere functionale de supraveghere audio-video. 
Nu este permis accesul cu manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 
In acelasi timp, candidatilor le este interzis sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa 
schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor, pentru comunicare in interior sau cu exteriorul. 
Cei surprinsi in astfel de situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele 
interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de 
cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis 
materialele interzise. Drept consecinta, nu vor mai putea participa la probele urmatoare si vor fi 
lipsiti de posibilitatea recunoasterii, in sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior 
eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. 
De asemenea, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale 
examenului. Ministerul Educatiei pune la dispozitie linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea 
eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibila in perioada 21-22 august, 
respectiv luni, 26 august, intre orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 23 august, intre orele 8:00 - 14:00. 
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, 
cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale; sustinerea 
tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obtinerea mediei 6 cel putin, la 
probele scrise. 
 
NAȚIONAL: Lovitură pentru Carmen Dan în scandalul plagiatelor!/ Cătălin Tache 
Continuăm astăzi publicarea unor fragmente integrale, -pentru a nu se mai lăsa astfel loc niciunui fel 
de comentariu părtinitor- din concluziile Direcției Generale Inspecție și Control a Ministerului 
Educației Naționale. Comisia de Etică formată din reputați profesori universitari din mediul academic 
civil desființând pur și simplu raportul Corpului de control al fostului ministru de Interne, Carmen Dan 
efectuat la Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” din București. 
Lovitură pentru Carmen Dan în scandalul plagiatelor!Și cu toate că simplul fapt că membrii Comisiei 
de Etică a MEN a retrimis raportul Corpului de control al MAI înapoi pentru a fi ”refăcut” în termenul 
legal de 30 de zile- unul care se scurge de altfel extrem de rapid, fără ca actualul rector Veronica 



Stoica să îndrăznească barem să dea în lucru această obligație legală- este cât se poate de relevant, 
reluăm și câteva pasaje pur și simplu halucinante din ”contra-raportul” intrat în posesia noastră. Și 
din care reiese că ditamai membrii Corpului de control al MAI ori nu au cele mai elementare 
cunoștințe de limba română, ori au făcut ”confuzii” voite și cu implicații penale între termenii de 
”similitudine” și ”plagiat”… 
Doar „similitudini”… 
Astfel un întreg capitol al raportului este cel cu „observații speciale cu privire la respectarea regulilor 
de etică în activitatea de cercetare, în evaluarea tezelor la nivelul IOSUD, în colaborarea IOSUD cu 
CNATDCU”. În care sunt date și mai multe exemple de teze considerate ”plagiate” în faza inițială, dar 
despre care se face acum sublinierea clară că ”potrivit raportului de similitudine întocmit la prima 
evaluare, coeficientul 1 de similitudine a fost de 1% și coeficientul 2 de 4,5 %. Aceasta demonstrează 
că între originalitatea unei teze și valoarea ștințifică a tezei nu există nici măcar un raport de 
dependență certă și că este necesar ca în evaluarea tezelor să se opereze atât cu un criteriu de 
originalitate a tezei (care privește doar forma de exprimare), respectiv preluările neautorizate din 
lucrări preexistente, cât și cu un criteriu de valoare ștințifică și care privește contribuția personală a 
autorului la îmbogățirea studiului cunoașterii.(…) Pe de altă parte, comisia însăși apreciază că 
raportul de similitudini este doar un indiciu de alertă și nu dovadă de plagiat,acesta fiind de altfel 
rolul raportului de similitudini și din care derivă necesitatea pentru conducătorul de doctorat și alte 
persoane de a cerceta raportul și de a decide motivat, prin rezoluție, asupra acestuia (art.9 lit. I) din 
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3482/2016”. 
 ”Confuzii regretabile”… 
De asemenea, în urma analizării și altor teze se fac următoarele observații la pct. 20 :”În urma 
activității de control la Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în ceea ce privește etica și deontologia 
profesională a rezultat că Raportul de evaluare , întocmit de Corpul de control al Ministerului de 
Interne are o deficiență majoră de la care au pornit toate celelalte constatări, și anume confuzia care 
a fost făcută între SIMILITUDINE și PLAGIAT. De altfel, în tot Raportul de evaluare se vorbește de 
similitudine , numită tot așa, dar se ajunge la concluzia unor plagiate. 
De altfel, chiar în tabelele prezentate ca exemplu se scoate în evidență existența similitudinii, care 
este prezentată ca un plagiat! Sunt date o serie de procente de similitudine, confundate cu cele de 
plagiat, care ar depăși pragul de alertă, stabilit tot de autorii Raportului. De altfel, tot Raportul este 
înțesat cu mențiunea depășirii acestui prag de alertă, care nu este utilizat de nimeni din țară și 
străinătate! Pentru a ne explica, trebuie să arătăm că similitudinea poate fi chiar teoretic de 100% 
prin enumerarea unor titluri, ceea ce nu înseamnă că avem de-a face cu un plagiat, care este definit 
chiar de lege. Similitudinea nu trebuie definită undeva. Desigur că este necesar să se stabilească 
procent de similitudine, fără ca acesta să fie obligatoriu! (…) Iar nenumăratele alte demonstrații ale 
confuziilor generalizate făcute de Corpul de control al MAI și care se pot citi în facsimil denotă în 
bună măsură faptul că ”raportul” pe baza căruia Carmen Dan a forțat demiterea fostei conduceri a 
Academiei de Poliție poate fi considerat  un ”fake” de la cap la coadă. Cu implicațiile penale de 
rigoare… (Link articol integral: https://bit.ly/30lzIMP) 
 
ȘCOALA 9: Job de vară: Alex, 5 hotdogi pe minut. Vacanță cu foodtruck-ul/ Ana Maria Ciobanu 
Pentru Alex Degeratu, elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic Media, e prima vară cu job. Și e o vară 
plină cu festivaluri și drumuri departe de casă: Neversea, Untold, Summerwell, Ploiești, Pitești și 
oriunde se mai duce food truck-ul cu hotdogi al familiei. 
Alex are 15 ani așa că a semnat un contract de zilier cu acordul părinților. Câștigă 100 lei pe zi și 
muncește de obicei în weekenduri. Îi place mult că are o activitate, s-ar fi plictisit să stea degeaba 
toată vara. Cunoaște oameni din toată țara și e de obicei omul bun la toate din echipă. Bate și la casă, 
face și hotdogi, cară marfă, împrumută lize de la vecini, face curat și ține evidența foilor de prezență, 
de curățenie sau a temperaturilor din frigider. 
În urmă cu trei ani, părinții lui Alex, împreună cu niște prieteni de familie, și-au luat un food truck și 
au început să-l ducă la festivaluri și în parcări de supermarketuri. Asta e prima vară în care lucrează și 
Alex. Mona Roșu, mama lui care se ocupă de managementul afacerii, i-a propus, dar nu l-ar fi obligat 
dacă nu ar fi vrut. E mândră de Alex că e descurcăreț și că învață bine. De trei ani nu a mai fost nevoie 
să-i dea bani de buzunar, căci are o bursă de merit de 450 lei pe lună (pentru că are media generală 

https://bit.ly/30lzIMP


peste 9,50). Și fratele lui mai mic cu doi ani e la fel de independent, dar nu l-a lăsat încă să umble prin 
țară cu hotdogi, căci are examen la anul și nu e momentul pentru festivaluri acum. 
Alex e pasionat de film, de-asta e și foarte mulțumit de liceul lui unde are multe laboratoare practice. 
Cel mai mult îi place la festivaluri să se plimbe dimineața în zona scenelor și să vadă repetițiile, 
producția spectacolului. Deschide food truck-ul în jurul prânzului și lucrează la foc continuu, apogeul 
fiind seara când mătură munți de bonuri și schimbă des rolele de la casa de marcat. 
La Neversea, împreună cu echipa - în care el e mezinul și restul sunt majori (doi băieți la casă și patru 
la grătar) -, a vândut peste 1.800 de hotdogi în șase ore, adică cinci hotdogi pe minut. Seara gustă 
mâncarea de la colegii cu alte specialități și stă la concerte, deși nu îl pasionează muzica electronică 
în mod special. Spre dimineață adoarme rupt. 
Cel mai amuzant la jobul lui i se pare că oamenii nu citesc meniul afișat și cer tot felul de lucruri pe 
care nu le au la vânzare cum ar fi cartofi prăjiți sau mici. N-are în plan să-și strângă banii pentru ceva 
anume. Cel mai mult îi place să meargă la film și momentan crede că o să dea la Facultatea de Film 
din București. 
 
ADEVĂRUL: Elevă prinsă cu telefonul la Bac, reprimită la examen în sesiunea de toamnă 
 

 
 
JURNALUL NAȚIONAL: Începe BAC-ul de toamnă 
 

 



LIBERTATEA: Sesiunea de toamnă a Bac-ului începe astăzi 
 

 



 
CURIERUL NAȚIONAL: Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat începe astăzi 

 
 
 
 
 
 
 


