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AANNGGOOAASSEE,,  AABBAATTEERRII  ŞŞII  SSOOLLUUŢŢIIII    

ÎÎNN  LLUUMMEEAA  AADDOOLLEESSCCEENNŢŢEEII  
 

prof.  Maria-Antoanela BEREA 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 

Introducere 
„Nu departe de mine, un grup de adoles-

cenţi s-au aşezat jos, pe trotuar. Sunt mai multe 
fete decât băieţi. Aproape toate blonde. Băieţii 
fac glume şi râd. Fetele cântă (…) În acest timp 
la Waterloo vizitatorii privesc prin lunetă. Şi 
foarte aproape de  aici, un băieţel de bronz face 
pipi peste toate Waterloo-urile noastre. Secolul 
XX: între rugăciuni şi Manneken pis” 1 

 
 

1. Începuturile schimbării 
Societatea modernă cultivă cu intermitenţe valorile, supusă legilor 

economiei de consum. Valorile şi principiile nu slujesc mass-media şi mall-
urile, nu cultivă vânzarea şi foamea avidă de senzaţii noi, astfel încât prime-
le trec în plan secund. Întrebările precum «cine sunt eu şi cine suntem toţi 
cei de pe pământ?»2 7 dedesubtsunt considerate plicticoase. Orizontul dublu 
face trecerea de la trăirea în spirit creştin la trăirea hedonistă păgână, desta-
bilizând omul modern. Tensiunile autentice se transformă în pierdere de sine 
pe calea patimilor. Rămân ca posibilităţi fantasma materială sau liturghia 
după liturghie, aşa zisa taină a fratelui, ca proces transformator, integrator al 
fiinţei noastre.3 

Curentul modernist destabilizator îşi are izvorul în anii 50’, când teo-
ria evoluţiei speciilor atins culmea prestigiului, odată cu sărbătorirea Cente-
narului Darwin de la publicarea Originii speciilor în 1859.4 Eugene Rose 
scria: «Unicul sens al omului în viaţă este existenţa fericită (…) acceptând 
perioadele de nefericire doar ca nişte treceri înspre vremuri mai bune (...) 

                                                 
1 Cit. in Octavian Paler, Polemici cordiale, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag.50; 
2 Cit. in Pr. Adrian Dinu, Orizontul duhovnicesc al fiinţei umane, Editura Performantica, 
Iaşi, 2008, pag. 8;  
3 Idem, pag. 12; 
4 Ier. Seraphim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii şi omul începuturilor, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2001, pag. 5; 



Maria-Antoanela Berea 

 8

Răspunsul pentru nihilismul generat de Nietzche este Sf. Antonie cel Mare 
care a depăşit propria sa fire omenească, făcându-se înger pământesc.»5 

Trăim o perioadă de insuficienţă şi autosuficienţă intelectuală şi spiri-
tuală, conform căreia nu trebuie să mai gândeşti, ci să experimentezi. Prin-
cipiul vine pe filiera Universităţii de Studii Orientale Pomona din San Fran-
cisco, ce a iniţiat curentul prin fondatorul Frederic Spielberg de la Universi-
tatea Stanford şi profesorul Alan W. Watts. Ei au întors spatele visului ame-
rican, cu idealurile sale familiale şi cultura iudeo-creştină, lansând o mişcare 
de explorare anticulturală, avangardistă, de eliberare a societăţii din starea 
de relativă inocenţă şi automulţumire a anilor 1950’. Au apărut mişcările 
beat şi hippie, ce au lansat nevoia de lărgire a conştiinţei, fie şi prin droguri, 
pentru cunoaştere şi autocunoaştere. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune în Omilia la facerea lumii 5,5 că omul 
trebuia să păzească raiul interior, să cultive grădina duhovnicească proprie 
pentru a se înduhovnici conform Facere 2,15, dar a uitat de sine. «Dumne-
zeu a luat pe omul care l-a plăsmuit şi l-a pus în Raiul desfătării ca să-l lu-
creze şi să-l păzească. Nu erau nici tâlhari, nici trecători, nici răuvoitori (…) 
Să-l păzească de sine însuşi, nu să-l piardă prin călcarea poruncii; să păzeas-
că raiul pentru sine, ţinând poruncile.»6 

După 60 de ani de la lansarea nihilismului practic, omul modern eşu-
ează de facto în găsirea căii spre armonie socială şi sfinţire a sinelui, alegând 
calea facilă a hedonismului, a patimilor, a plăcerilor, delictelor şi a droguri-
lor. 

Şcoala, instituţie de educaţie formală, mediu social care propune prie-
teni şi modele de conduită, nu este un mediu ferit de abateri. Ţigara este o 
constantă a vieţii de licean cu repercusiuni somatice mai mult sau mai puţin 
serioase7. Ea poate facilita trecerea la consumul de marijuana, ţigară mai 
„specială” la care trece adolescentul împins de curiozitate şi anturaj, joint-ul 
de marijuana trecând din gură în gură8 . 

 
2. Contemporaneitate 
În 1937 Constantin Rădulescu Motru acuza în Psihologia poporului 

român că poporul nostru are o cultură şi o organizare statală modernă mai 
noi şi instituţii inspirate din practica mai veche a popoarelor culte occidenta-
le, de aici rezultând dificultăţi în găsirea finalităţii tocmai datorită plierii pe 
                                                 
5 Ier. Damaschin, Viaţa şi lucrările pr. Seraphim Rose, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, 
pag.29; 
6 Cit in. op. cit, pag.114; 
6 Cit. in. Antoine Porot şi Maurice Porot , Toxicomaniile, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 
1999, pag.7; 
8 Cit. in. op. cit., pag.11; 
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modele străine.9  
După 1989, tineretul român, sesizând anacronismele şi conservatoris-

mul neamului nostru a vizat munca ordonată, în instituţii şi meserii de actua-
litate. Ajustarea societăţii la noile concepte şi necesităţi economice şi tehno-
logice presupune eforturi serioase, perioada aceasta de tranziţie fiind marca-
tă, ca şi perioada interbelică menţionată de Constantin Rădulescu Motru, de 
munca şi evoluţia în salturi.10 Evoluţia societăţii şi updatarea necondiţiona-
tă la standardele europene ne-au găsit vulnerabili la tare precum consumul 
de droguri, nemaipracticat vreodată la o scară atât de largă în România şi 
mai ales în rândurile tinerilor. 

Materialismul mecanicist şi biologic a rupt omul de necesitatea vieţii 
spirituale, încât ateismul a găsit forţa şi expresia în ancorarea în senzaţii. La 
Mettrie spune în L’homme machine astfel: „cauzele vieţii sunt de natură 
strict fizică. Organicul rezultă din anorganic. Senzaţia este o funcţie a mate-
riei. Omul este o maşină (...) Bogăţia vieţii sufleteşti depinde de mărimea 
creierului. Acesta îşi are muşchii gândirii aşa cum piciorul îşi are muşchi ai 
mişcării.”11 Materia din noi se cere explicată, experimentată, pentru că stări-
le psihice sunt dependente de procesele fiziologice şi patologice. Iar pentru 
cunoaşterea sinelui generaţia Beat a folosit LSD-ul. 

„Consumul de droguri a pătruns în toate mediile sociale şi zonele geo-
grafice, afectând milioane de anonimi, dar şi personalităţi ale vieţii politice, 
culturale, sociale, despre care mass-media informează adeseori viaţa publi-
că”.12 

După căderea în păcat, Dumnezeu a trasat nouă direcţie recuperatorie 
omului: „blestemat să fie pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti 
din el în toate zilele vieţii tale! (...) în sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea 
ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat.”13 Alungarea din rai a 
dus la idealizarea stării edenice şi la dorirea acesteia, la căutarea ei prin cele 
mai variate mijloace. Contextele diverse ale trăirilor neîmplinite duc la dra-
matizarea lipsurilor într-un context neduhovnicesc. 

„Omul contemporan televizual este remodelat în întregime, pierzându-
şi capacităţile native, ascetice, puterile interioare, devenind purtătorul unor 
înspăimântătoare mutaţii. Comunicarea televizuală este o armă logistică a 
                                                 
9 Constantin Rădulescu Motru, Psihologia poporului român, Editura Paideia, Bucureşti, 
1998, cit. in., pag 24; 
10 Cit. in. idem, pag.24; 
11 Cit. in. Maria Fủrst şi Jủrgen Trinks, Manual de filosofie, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1992, pag.169; 
12 Octavian Popescu et. al. ,Viaţa în hexagonul morţii, Editura Fiat Lux, Bucureşti, 2004, 
cit. in., p. 90; 
13 Facere 3,17-19 
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culturii nihiliste, ce induce o stare semihipnotică, diminuând cenzorul raţio-
nal al judecăţii. Sunt afectate activitatea corticală şi puterea sufletească indi-
viduală prin anomalii neurologice ale emisferei stângi, masiv inhibate în 
timpul vizionării TV.”14 

 
3. Factorii de risc ce determină abaterile de la lege 
Biografia şi istoria fără Dumnezeu duc la derularea haotică a vieţii, fă-

ră sens şi la o istorie absurdă. Televizualul şi consumerismul promit ieşirea 
din oboseală, evadarea din lumea fără sens. „Fenomenul dependenţei este o 
maladie a voinţei subminată de promisiunile false şi de dificultăţile indivi-
duale de context. Maşinăria visării obişnuieşte insul să nu mai dorească să 
înţeleagă ce se întâmplă în lumea care-l înconjoară. Se obişnuieşte numai cu 
senzaţiile: experienţă pasivă şi pasivizantă în faţa realităţii. Repetitivitatea, 
durata, intensitatea creează structuri corticale ce veştejesc potenţialitatea.”15 

Factorii de risc sunt cauzele pentru care adolescenţii ajung să comită 
acte ilegale şi cercetările au demonstrat faptul că aceştia sunt corelaţi cu as-
pecte personale, familiale sau şcolare16: 

a. Factorii sociali şi culturali contextuali favorizează comporta-
mentul prin toleranţa socială, prin indicatorii de dezavantaj soci-
al/deprivări economice, prin dezorganizarea în mediul social imediat / 
mobilitate excesivă17.  

b. Factorii de risc individuali şi interpersonali sunt factorii psiho-
logici (căutarea de senzaţii noi, un prag scăzut în evitarea durerii, incapaci-
tatea de a evita emoţiile, angoasa, teama de singurătate, plictiseala, vidul 
existenţial, devalorizarea sinelui18, labilitatea emoţională sau agresivitatea şi 
ostilitatea), disfuncţiile educative ale familiei / stiluri parentale inconsis-
tente, lipsa unor legături afective familiale (carenţe afective19 / absenţa su-
portului emoţional pozitiv, căutarea fericirii20), eşecul şcolar, anturajul (in-
fluenţă reciprocă / presiunea grupului, atomizarea raporturilor sociale, gru-
puri cu aceleaşi afinităţi), atitudini favorabile comportamentului delic-

                                                 
14 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziuniii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti, 2005, pag.7-8;  
15 Cit. in. op. cit. pag.36; 
16 Axinte Bogdan, Adolescenţa şi riscul debutului în consumul de droguri în Info-Drog, nr. 
1(5)/2007, Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor, pag 56; 
17 Iolanda Mitrofan, Terapia toxicodependenţei. Posibilităţi şi limite, Editura SPER, Bucu-
reşti, 2003, pag.67; 
18 Cit in Ferréol, G.(coord.), Adolescenţii şi toxicomania,Editura Polirom, Iaşi, 2000, 
pag,119; 
19 Iolanda Mitrofan, cit. in. op.cit. pag.67; 
20 Cit in. Ferréol, G.(coord.), op.cit. pag.119; 
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vent (contestarea societăţii, convingerea că beneficiile potenţiale ale com-
portamentului sunt mai mari decât posibilele penalităţi, tentaţia de a face 
bani, prozelitismul, satisfacerea trebuinţei de apartenenţă, senzaţia de for-
ţă21). 

Psihologia judiciară menţionează la cauzele comportamentului deviant 
familia incomplet unită sau nelegitimă, familia dezmembrată, familia tip 
„cămin gol”, familia în criză, situaţii de retard/ psihoză /model interacţional 
nevrotic/ condiţie fizică cronică incurabilă, climatul familial conflictual, de-
vitalizat, climatul familial hiperautoritar/ hiperpermisiv, eşecurile privind in-
tegrarea şcolară.22 

 c. Factorii de protecţie – Vulnerabilitatea indivizilor în faţa abate-
rilor se reduce prin factorii de protecţie individuali (rezolvarea problemelor 
prin confruntarea sentimentului de autoeficienţă, capacitatea de a interioriza 
norme sociale cu privire la controlul abaterilor), prin factorii de protecţie 
familiali (legătura emoţională, prezenţa tutorilor în viaţa copiilor, existenţa 
unor norme familiale generale, clare şi stabile, supravegherea părintească 
asupra vieţii minorilor), prin factori de protecţie educativi (randamentul 
şcolar, comunicarea cu cadrele didactice), prin factori de protecţie contex-
tuali (mediu social de suport şi întărirea abilităţilor copilului şi adultului de 
a înfrunta succesivele provocări, existenţa unor legături emoţionale puterni-
ce cu instanţele socializatoare, precum familia, şcoala, biserica sau alte insti-
tuţii cu caracter social şi participarea activă la activităţile acestor instanţe 
sociale, menţinerea unor valori prosociale din partea grupului de egali, dar şi 
aprecierea pozitivă a grupului de către părinţi sau tutori).23 

 
4. Comportamente abuzive 
Lipsa vieţii şi rigorii duhovniceşti, trăirea cvasi-agnostică, inerţia reli-

gioasă se cumulează inerţiei atenţionale cauzate de evadarea televizuală, lip-
sei de experienţă, lipsei de afecţiune sau de mijloace materiale. Se caută mij-
loace evazioniste pentru relaxare rapidă ce creează fluxul de endorfine 
(betaendorfine şi encefaline asemănătoare cu opiul şi derivatele lui. Peptide-
le de tip opiu generează obişnuinţă, produc runner’s high şi comportamentul 
de dependenţă.24 Iar dependenţa de TV, ţigară, alcool, violenţă, pornografie 
este poarta de trecere spre dependenţe generate de drog. 

 Stereotipurile negative sociale, precum inferioritatea genului feminin 
                                                 
21 Cit in Gabriel Albu, op. cit., pag.163; 
22 Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, Psihologie Judiciară, Casa de Editu-
ră şi presă Şansa. SRL, Bucureşti, 1992; 
23 Cit in Gabriel Albu, op.cit., pag.162;  
24 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Editura Evanghelismos, 
Bucureşti, 2005, pag.173; 
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celui masculin, determină băieţii să adopte comportamente non-conformiste 
delincvente. Consumul de droguri afectează mai ales femeile tinere aflate în 
roluri mai puţin tradiţionale sau cele mai instruite. Adolescenţii dezvoltă 
comportamente deviante pentru a afişa masculinitate/ agresivitate, ceea ce se 
reflectă într-o rată mai mare a infracţionalităţii în rândul băieţilor.  

Pentru procurarea banilor, unii adolescenţi apelează la mijloace nele-
gitime de obţinere a veniturilor. Băieţii derulează comportamente delin-
cvente (furturi şi tâlhării), iar fetele comportamente nelegitime – prostituţia. 

Clasa socială nu explică delictele, ci mai degrabă la un tipar de com-
portament şi permite individului un program superior de tratament, dar şi re-
integrarea în societate.25  

 
5. Modalităţi de recuperare 
«De Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca. Dar dacă nu 

veţi vrea şi nici nu Mă veţi asculta, de sabie veţi fi mâncaţi.»26 «Am pus îna-
intea ta foc şi apă, viaţă şi moarte! Întinde mâna ta şi ia ce vrei.»27  

 Sfântul Ioan Hrisostom spune în omilia Despre soartă şi providenţă: 
«Unele păcate au nevoie de cuvânt şi de învăţătură; altele sunt atât de clare, 
că au nevoie numai de frică şi de pedeapsă ca să fie împiedicate. De pildă 
omorul, desfrânarea, hoţia n-au nevoie de cuvânt ca să arăţi că sunt păca-
te.»28 Şi tot el zice: «un om ca acesta, nu numai în vreme de tihnă, ci şi în 
vreme de restrişte, din pricina necumpătării nu poate face faţă loviturilor ve-
nite peste el, e (…) peste măsură de temător, nehotărât; în vreme de linişte e 
obraznic, trândav, desfrânat, necumpătat, mândru.»29 

«N-au trebuinţă cei sănătoşi de medic, ci cei bolnavi»30. Însuşi Mântu-
itorul Iisus Hristos spune «Îndrăzneşte, fiule, iertate sunt păcatele tale!»31, 
deci societatea are îndatorirea recuperării indivizilor afectaţi de aceste plăgi 
ale lumii moderne. 

Prevenţia primară vizează familia, şcoala, comunitatea, include pre-
gătirea pentru deprinderi de viaţă în general; are impact mai mare dacă vi-
zează şi familia, dacă este pe termen lung, dacă include campanii de presă, 
dacă ţine cont de vârsta populaţiei vizate. Nu în ultimul rând, se economi-

                                                 
25 Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Consumul de Droguri în rândul tinerilor din România, Bu-
cureşti, 2005, pag. 91; 
26 Isaia 1, 19-20; 
27 Iisus Sirah15, 16-17; 
28 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, Editura IBMBOR, Bucureşti, 2005, 
pag.177; 
29 Cit. in op. cit. pag.199; 
30 Evanghelia după Matei 9,12; 
31 Evanghelia după Ioan 5,17; 
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seşte enorm, dacă se ia în calcul costurile de recuperare şi consiliere a delic-
ventului. Diseminarea informaţiilor promovează atitudinea împotriva delic-
telor. Educaţia afectivă creşte stima de sine, responsabilitatea deciziilor, do-
tează individul cu aptitudini de rezistenţă, antrenând aptitudini personale (de 
afirmare, prin tehnici, instructaje, demonstraţii, feedback, întărire, repetiţii, 
repartizare de teme de casă) şi sociale (creşterea puterii de decizie, reduce-
rea anxietăţii, afirmarea abilităţilor de comunicare) prin oferirea de alterna-
tive ( servicii comunitare, cercuri ştiinţifice, sport, hobby)32.  

Educaţia religioasă realizată în liceu, conform programei de predare 
realizată de specialiştii Ministerului Educaţiei şi al Tineretului, cuprinde te-
me precum Problemele tinerilor, Pericolul drogurilor, Bucurie şi responsa-
bilitate ş.a.m.d. care au rolul identificării de către adolescenţi a pericolelor, 
opţiunilor, efectelor alegerilor asupra fiecărui individ. 

Familia are îndatorirea de a creşte copiii în spirit duhovnicesc, după 
principiul: «Intraţi pe uşa cea strâmtă, că largă este calea şi lată este uşa care 
duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află.»33Dar pentru că «omul mânat de 
cugetarea trupească nu poate nicidecum să judece drept»34, pentru că toţi 
suntem sub influenţa raţiunii adamice căzute, va purta neputinţele celor ne-
putincioşi35 în duhul Bisericii, îndreptându-i «cu duhul blândeţii.»36 

 
6. Motivaţia recuperării 
După expresia lui Horia-Roman Patapievici „omul recent, se află în 

faţa unei duble ipostaze, fiind nevoit să supravieţuiască, luptând cu toate în-
cercările ei, iar pe de altă parte constatând că mai are nevoie de ceva lăun-
tric, ceva subtil şi mai profund decât orice împlinire materială, realitate ce o 
înlocuieşte cu ceea ce CREDE de cuviinţă, de cele mai multe ori Dumnezeu 
nefiind decât o idee”37.  

„Pierderea filiaţiei prin păcat, contextul social, spiritual, babelismul 
ideologiilor duc la adâncirea în angoasă şi disperare, decât spre echilibru şi 
linişte.”38 

În plus, presiunea şi constrângerile delictelor la nivel cognitiv, volitiv, 
comportamental necesită o depăşire a nivelului mediu pe scala voinţei 

                                                 
32 Dr. Sanda Luminiţa Mihai, 14 paşi în lumea drogurilor, Bucureşti, 2005, pag.140; 
33 Evanghelia după Matei 7, 13; 
34 Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov, Despre înșelare, Editura Publistar, Bucureşti, 1999, 
pag.12; 
35 Epistola către Romani 15,1; 
36 Epistola către Galateni 6,1. 
37 Horia R. Patapievici, Omul recent:o critică a modernităţii din perspectiva întrebării: Ce 
se pierde când ceva se câştigă?, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001, pag.68; 
38 Idem, pag.55; 
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pentru a satisface trebuinţele de creştere şi dezvoltare (A. Maslov, 1970). 
Din nefericire nevoia de apartenenţă este mult mai activă la individul cir-
cumscris unui grup decât nevoia de putere sau decât nevoia de realizare.39 

Dorinţa de schimbare nu este suficientă: necesitatea ei se cere „de-
monstrată, se impune crearea unui model, verificări multiple. Pentru aceasta 
trebuie să existe o motivaţie, o dorinţă, aspiraţia creatoare (...) un mod apar-
te de a privi ambianţa, fenomenele, aparatele, oamenii. (...) trebuie animaţi 
de sentimente trainice, chiar de veritabile pasiuni care le domină preocupări-
le, aspiraţiile de fiecare zi.”40  

Sentimentul propriei eficienţe / autoeficienţe crescută poate îmbunătăţi 
performanţa. „Convingerile influenţează efortul depus, iar efortul afectează 
calitatea realizărilor. (...) Simplul fapt de a avea un feed-back asupra unei 
activităţi este esenţial pentru motivaţia individului. Percepţia controlabilită-
ţii unei situaţii are o deosebită importanţă pentru angajamentul individului 
într-o activitate.”41 După M.E.P. Seligman (1975) eşecul duce la neajutora-
rea învăţată: „Eu eşuez pentru că nu sunt capabil.” Dar atribuirile pe care şi 
le face individul se pot modifica.42 

Adolescentul nu are nevoie de moralizare, ci de întărirea motivaţiei. 
Se cere o voinţă fermă, perseverenţă pentru a aduce ameliorări, cu atât mai 
mult transformări radicale, o documentare minuţioasă şi demonstraţii rigu-
roase ce solicită mari şi îndelungi eforturi.43 

Antoine şi Maurice Porot (2005) menţionează că există patologie care 
se naşte din angoase şi se vindecă cu ajutorul încrederii44. Pentru un psihote-
rapeut, o persoană motivată se recunoaşte după o serie de comportamente: 
doreşte să fie ajutată, este îngrijorată în legătură cu situaţia sa, are încredere 
în consilier, nu lipseşte de la şedinţe, este consecvent planului terapeutic. 

• Se lucrează întâi asupra motivaţiei extrinseci care presupune do-
rinţa de afiliere, sistemul de recompense, conformism din tendinţe normati-
ve, teama consecinţelor sau ambiţia.  

Un factor de protecţie contextual, care poate reduce vulnerabilitatea 
indivizilor în faţa delicvenţei este legătura cu instanţele prosociale. De 
aceea, consilierul dezvoltă o reţea de resurse formale şi informale şi le oferă 
clienţilor contacte cu centre pentru tineret care oferă activităţi extraşcolare, 
centre de aerobic / fitness / body building, cabinete de masaj, de presopunc-
                                                 
39 Dorina Sălăvăstru, Psihologia Educaţiei, Editura Polirom, Iaşi,2004, pag.72-73; 
40 Andrei Cosmovici şi Luminiţa Iacob, op.cit., pag.151; 
41 Dorina Sălăvăstru, op.cit., pag.79; 
42 Dorina Sălăvăstru, cit. in op.cit., pag.80; 
43 Andrei Cosmovici şi Luminiţa Iacob, op.cit., pag.151; 
44 Antoine Porot şi Maurice Porot , Toxicomaniile, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, pag. 
214; 
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tură / shiatsu, săli de dans, dar şi biserici cu activităţi pentru tineret / confe-
rinţe / asistenţă religioasă (spovedanie, rugăciune) / consiliere, grupuri de 
sprijin etc. Tinerii pot accesa serviciile în mod independent, fără intervenţia 
consilierului, dar considerăm că această modalitate este mai puţin eficientă, 
deoarece dispare monitorizarea relaţiilor dintre client şi resursele accesate 
şi apare o ruptură a comunicării specialiştilor.  

Strategiile furnizează motivaţie şi recompense suficiente45 şi presupun 
desfăşurarea activităţilor pe mai multe etape bine diferenţiate46: planificarea 
activităţilor, decizia privind activitatea, consultarea grupului ţintă, resursele 
necesare, fezabilitate, monitorizarea performanţei, logistică, personal, parti-
cipanţi, monitorizarea distribuţiei şi a diseminării, planificarea I workshop-
ului, echipament, resurse, evaluarea, atingerea obiectivelor, evaluarea im-
pactului obiectivelor propuse, monitorizarea planului, îmbunătățirea activi-
tăţii, replanificarea.  

Cel de-al doilea nivel presupune activităţile care vor ajunge să cores-
pundă propriilor scopuri şi aspiraţii; prin integrare adolescentul dobândeşte 
un comportament în întregime autodeterminat.47  

• Motivaţia intrinsecă presupune pasiunea şi curiozitatea nu doar 
ca impulsuri native, ci permanentizate prin îmbinarea cu convingeri referi-
toare la valoarea comportamentului social, a comunicării, imaginii de sine 
etc., „acestea asigurând o bogăţie de trăiri, surse de satisfacţie şi echilibru 
sufletesc”48.  

Părinţii care se află în situaţia de a avea copii cu diverse abateri au un 
sentiment de neputinţă, de dezorientare, derulează trecutul şi constată com-
portamente până atunci inexplicabile: falsă sinceritate, hoţie, decădere. Unii 
îşi îndreaptă greşeala gonind copiii de acasă – adaugă astfel încă o greşeală. 
Ca să-şi ajute copilul, părintele trebuie să se motiveze pe sine pentru a ajun-
ge să motiveze copilul decăzut. Încurajarea părintelui, programul de vitami-
ne, de alimentaţie sănătoasă, empatia, timpul petrecut împreună constituie 
un real suport. Intervenţiile centrate pe familie s-au dovedit eficiente. 
Specialistul sprijină clientul în eforturile sale de schimbare şi poate utiliza 
abilităţi sau tehnici preluate din unul sau mai multe modele de psihotera-

                                                 
45 Ruxandra Râşcanu, op. cit. pag. 54-55; 
46 Tinerii şi consumul de droguri: Manual. Crearea, folosirea şi evaluarea materialelor şi 
activităţilor educative, Editat de Maristela G. Monteiro, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Fundaţia Mentor şi Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Promovare a Sănătăţii şi Sănătate 
Comunitară, Bucureşti, 1999, pag. 18-19; 
47 Dorina Sălăvăstru, cit. in op. cit., pag. 86; 
48 Ibidem, pag.203; 
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pie”49.  
„Este bine ca terapeutul să nu încerce să-l convingă pe client că trebu-

ie să se schimbe pentru că acesta, fiind ambivalent, se va identifica cu partea 
din sine care afirmă că nu este necesară schimbarea şi va rezista procesului 
terapeutic. (...) nu direcţionarea clientului către schimbare îl va ajuta să se 
schimbe, ci acceptarea faptului că doar o parte a lui vrea acest lucru, pe când 
altă parte a lui spune nu.”50 

Rolul psihoterapeutului este de a ajuta clientul să se ajute singur, nu 
de a sfătui, ci de a interveni terapeutic nondirectiv: „A oferi clientului alter-
native face să scadă rezistenţa clientului şi creşte complianţa terapeutică”.51 

Una din capcanele terapiei este tendinţa terapeutului de a impune op-
ţiunile sale. „De fapt oamenii vin la terapie nu pentru a fi convertiţi la siste-
mul de valori al specialistului, ci pentru a-şi lămuri şi rezolva probleme ca 
ţin de drumul lor în viaţă.”52 

Patterson şi Forgatch (1985) menţionează: „întreabă oamenii cât de 
încrezători sunt că pot reuşi în realizarea unei schimbări, iar răspunsul lor 
reprezintă un bun predictor cu privire la ce se va întâmpla. Oferă-le un ches-
tionar la începutul consilierii, întrebându-i despre nivelul lor de pregătire 
pentru schimbare, iar scorurile lor sunt predictoare ale schimbării la întâlni-
rile din consiliere.” 53 

  
CONCLUZII 
 
Familia, Biserica şi societatea au îndatorirea de a păstra bucuriile cura-

te, educând raţiunea, voinţa şi simţirea tinerilor, căci „dacă întru nădejde ne 
bucurăm”54, „prin aceasta ajunge omul să biruiască legile / poftele firii şi să 
se facă asemenea lui Dumnezeu, care e binele nostru al tuturora (...) pentru 
că firea nu rodeşte ceva ce n-a avut în sine de mai înainte (…) Şi atunci ce-l 
opreşte pe om să-şi fie lui şi mai întâi de folos, când ştie că ceea ce-i bine îl 
face să se bucure şi că legile firii întorc cea dintâi grijă spre el şi tot spre el 
adună toate stăruinţele sale şi fericirea altora?”55  

Mulţi adolescenţi au început să se comporte abuziv pentru o stare su-

                                                 
49 Daniela Georgescu, Eficienţa psihoterapiilor în tratamentul consumatorilor de droguri, 
în Info-drog, nr. 1(3)/2006, pag. 18; 
50 Iolanda Mitrofan, op.cit., pag. 57; 
51 Iolanda Mitrofan, op.cit., pag. 53; 
52 Iolanda Mitrofan,op.cit. pag. 55; 
53 Idem, pag. 8 
54 Epistola către Romani 12,12 
55 Sf. Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, Editura IBMBOR, Bucureşti,1997, pag. 
221-222. 
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fletească mai bună, pentru a avea mai multă încredere în ei înşişi. Prin pier-
derea încrederii în ei a familiei, prietenilor, profesorilor, imaginea de sine se 
deteriorează simţitor.56 Terapia bazată pe familie presupune interacţiunea – 
reglarea problemelor intrafamiliale / reducerea factorilor protectori şi pe 
creşterea factorilor de protecţie.  

Fiecare individ/ cetăţean/ om recent conştientizat de valoarea propriei 
persoane şi existenţe în contextul comunitar în care trăieşte, în legătură cu 
instanţele prosociale, ajunge prin săvârşirea deprinderilor pozitive de gândi-
re şi de acţiune să se obişnuiască cu ele57 şi să dobândească independenţa fa-
ţă de curentul hedonist-nihilist, independenţa de gândire şi simţire ce aduce 
adevărata bucurie: „Atunci veţi rămâne întru dragostea Mea, dacă veţi păzi 
poruncile Mele.”58 Căci tradiţia şi credinţa păstrează valorile umane viabile 
şi demonstrate pe parcursul unei istorii milenare ce au rodit „cele ce ochiul 
n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit.”59 
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Piatra-Neamţ 
 
Introduction 
Violence can be best understood as a behavioural pattern exhibited by 

a human being intended to damage, destroy or establish dominance and con-
trol over other individuals. Violence can be caused by a number of factors 
such as chemical abuse, misdirected anger but the root of all forms of vio-
lence lies in the many types of inequality which continue to exist and grow 
in our society. Violence directed at children is an exquisite example of how 
inequality between abuser and victim can lead to severe consequences. Vio-
lence against children knows no boundaries. Violence cuts across race, 
class, religion and culture. In every country of the world there are children 
who continue to fear and experience violence. No country or region is im-
mune. 

 
Main body 
When considering violence against children the effects caused may 

vary but in general they remain the same, leaving the child with mild or se-
vere physical or psychological damage.  

 
Physical Violence 
Physical violence against a child occurs when someone uses a part of 

their body or an object to harm a child or control a child’s actions. Physical 
violence includes, but is not limited to, the following: 

• pushing or shoving;• pinning or holding a child down;• confine-
ment;• pinching;• hair-pulling;• punching;• arm twisting;• kicking;• biting;• 
strangling;• choking;• burning;• overmedication;• assault with an object or 
weapon;• threats with an object or weapon;• stabbing;• murder. 

 
Emotional Violence 
Emotional violence against a child occurs when someone says or does 

something to make a child feel stupid or worthless. Emotional violence in-
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cludes, but is not limited to, the following: 
• exposing a child to family violence; 
• name calling; 
• constant criticism; 
• blaming all family problems on a child; 
• humiliating or belittling a child in front of others; 
• using silent treatment; 
• confinement to the home; 
• not allowing a child to have contact with certain family and 

friends; 
• destroying possessions; 
• threats; 
• jealousy; 
• intimidation; 
• threatening to commit suicide. 

 
Psychological Violence 
Psychological violence against a child occurs when someone uses 

threats and causes fear in a child to gain control. Psychological violence in-
cludes, but is not limited to, the following: 

• threats of violence; 
• threats of abandonment; 
• destruction of a child’s personal property; 
• social isolation from a child’s family and friends; 
• confinement to the home; 
• verbal aggression; 
• constant humiliation. 

 
Spiritual Violence 
Spiritual violence against a child occurs when someone uses a child’s 

religious or spiritual beliefs to manipulate, dominate, or control them. Spiri-
tual violence includes, but is not limited to, the following: 

• trying to prevent a child from practicing their religious or spiri-
tual beliefs; 

• making fun of a child’s religious or spiritual beliefs; 
• using your/their religious or spiritual beliefs to manipulate, 

dominate or control a child; 
• forcing a religious or spiritual practice or ritual on a child. 

 
Cultural Violence 
Cultural violence against a child occurs when a child is harmed as a 
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result of practices condoned by their culture, religion or tradition. Cultural 
violence includes, but is not limited to, the following: 

• child rape - marriage; 
• female circumcision; 
• sexual slavery; 
• honour crimes. 

 
Verbal Violence 
Verbal abuse against a child occurs when someone uses language, 

whether spoken or written, to cause a child harm. Verbal abuse includes, but 
is not limited to, the following: 

• constant criticism; 
• cursing; 
• name calling; 
• repeated insults; 
• recalling a child’s past mistakes; 
• expressing negative expectations; 
• instilling negative attitudes, beliefs, values in a child; 
• expressing distrust; 
• threats of violence against a child or other family members. 

 
Financial or Material Abuse 
Financial abuse against a child occurs when someone controls a 

child’s financial or material resources to the extent that harm is the ultimate 
outcome. Financial and material abuse includes, but is not limited to, the 
following: 

• withholding financial support in an attempt to control and ma-
nipulate a child; 

• destruction of a child’s personal property; 
• denying a child access to basic needs such as food and health 

care; 
• illegally using a child’s money, assets or property. 

 
Neglect 
Neglect of a child occurs when someone has the responsibility to pro-

vide care or assistance to a child but does not. Neglect includes, but is not 
limited to, the following: 

• not providing needed medication, food, shelter or clean clothing; 
• failure to provide emotional attention to a child when they are 

hurt, ill, frightened or upset; 
• criminal negligence causing bodily harm. 
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Seeing as how we are shaped by our environment a child who has ex-
perienced long term abuse will most likely end up replicating in some way 
that behaviour. Studies have shown that in an abusive environment differ-
ences between genders do appear. Males tend to be more outward expres-
sive, they become violent in their relationships with other people and they 
are in general aggressive while females tend to turn inward and develop self 
destructing behaviour. Children are the legacy of today and if we do not bet-
ter ourselves and produce suitable human beings who are compassionate, 
free thinking and perhaps most importantly happy, our species together with 
our society and our future will degenerate in endless pain, violence and de-
struction. We have a choice between a beautiful, scientifically advanced and 
moral future and no future at all, the choice can be made by nurturing and 
taking extremely good care of our offspring for they are the future, they are 
the human species, they are us and we are them. 

Now that we are familiar with the situation what can we do in order to 
prevent child abuse? For starters, the parents must be shaped so that by the 
time they effectively start raising their baby, they will have a comprehensive 
knowledge about what raising a child is about. This can be easily done 
while the new-born is in the maternity section of the hospital he was born in, 
with the parents taking a course where they will learn the most effective 
ways of raising a child. For the first few years, social assistants would check 
on the families to ensure that the parents are properly applying what they 
learnt and that there is no sign of any form of abuse. Of course, these social 
assistants would have to be specialized in spotting an abused child, as verbal 
abuse is harder to detect. Should the baby have suffered a form of abuse, he 
would be taken from the family for an indefinite amount of time and given 
to a thoroughly checked foster family to be taken care of and if no foster 
family is immediately found the child shall be placed in an orphanage under 
government care, while the natural parents are paying for any expenses the 
child needs. 

 
Conclusion 
We, as a whole have a most valuable resource, children, and we 

should be ashamed that we continue to allow such violent acts happen in the 
world when thinking that if we worked together we could stop them, we col-
laborated and we achieved greatness, we explored space, we visited other 
worlds, we cured diseases and we are conquering nature as we speak, it is 
time for humanity to grow up and rid itself of such vile concepts like war, 
poverty, and perhaps most of all violence against children. 
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Piatra-Neamţ 
 
The way in which parents and teachers talk show the child their opin-

ion about him. Statements made by them influence their confidence and 
their appreciation about themselves. To a large extent the adult’s language 
determines the destiny of that child.  

Parents and teachers must unify their powers and form working part-
nerships. Both must know the difference between the words which demoral-
ize and those which give courage; between the words which entice to con-
frontation and the ones who make them cooperate; of the words that place 
the child in the impossibility of thought or to concentrate and the words that 
unleash the natural desire to study. 

Underlying partnerships are positive relationships. Trust has been 
identified as a key element in effective positive school – family relation-
ships. Evidence suggests that trust is built over time, and for families and 
educators, may be improved with positive communication. 

Although school – family partnerships effectively occur from pre-
school through high school, evidence suggests the nature of partnerships 
may change as children develop. Specifically, students may take a more ac-
tive role in the partnership as they develop more independence in their 
learning and social-emotional development.  

Many parents think that the age of 6-7 years, when their children take 
their first steps in school, is a step in which their role in the education of 
their children decreases very much if not even disappears. In fact their role 
is doubled: at home they should create an environment of trust, balanced, in 
which the child can manifest himself  

 
I. How to deal when feelings prevent the process of study  
 

1. Identify your child’s feelings.  
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 You seem very disappointed. It’s normal to be upset when 
you know the answer but your grade is diminished because of 
mistakes made from carelessness. 

2. Instead of criticizing and giving tips accept his feelings through 
a word or a sound. 

Responding to a child’s anger with an attitude filled with concern 
made by nodding and „humming” that represent understanding, we allow 
him freedom to concentrate on his problem and perhaps let him solve it on 
its own. 

3. To offer your child through fantasies things that you cannot of-
fer in reality. 

 How great would it be to have an enchanted pencil that stops 
you from writing when you are about to make a mistake. 

4. To accept his feelings even when you put an end to his unac-
ceptable behaviour. 

 You will be as angry as you are now because of that grade 
even if you hit that desk with your foot. You don’t need to do 
that; but you can tell me more about what bothers you.” 

 
II. Methods to make the child cooperate  
 

1. Describe the problem  
 I see fresh paint on the whole floor 

2. Give information 
 It’s easier to clean that floor before the paint dries 

3. Offer an option 
 You can clean it with a wet cloth or with a soaked sponge 

4. Express yourself through a word  
 Paint 

5. Describe what you feel  
 I don’t like to see the floor like that 

6. Write on a paper 
 Don’t make the floor dirty 

 
III. The traps of punishment: alternatives which lead to self-

discipline 
 
  Instead of threatening with punishment: 

1. Indicate a useful solution: 
 You are so upset! It wouldn’t be bad to express yourself 
without swearing.  
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2. Express a firm disapproval 
 A language like that bothers me. 

3. Express what you want 
 Try to find another way to express your anger 

4. Show how they can make improvements  
 I would like to see a list with some strong words which you 
could use instead of those you used just now. 

5. Offer an option  
 You either curse in your mind or you use words that are not 
offensive 

6. Let him feel the consequences of his behaviour 
 When I hear how you talk, I lose my mood to help you in 
math 

 
IV. Solving problems  
 

1. Listen to the feelings and necessities of that child  
Adult: You look very disappointed because of that bad grade. 
Child: Well, I am upset! I only knew 12 words from 20 and I 

learned one hour last night. 
2. Summarize the child’s point of view 

Adult: You are very disappointed. You tried to learn all the 
new words but you just 

Couldn’t memorize them  
3. Express your feelings and your necessities  

Adult: My concern is that if you can’t memorize the basic 
vocabulary you will not be able to catch up with the 
new classes 

4. Invite your child to analyze the situation together  
Adult: I wonder, if we can think together about new means of 

studying. 
 
V. Praise which doesn’t humiliate, criticism which doesn’t hurt  
 
In a perfect universe for me, people should care for each other, reflect-

ing mutually our efforts and achievements. So: 
• Teachers need encouragement when they try to satisfy the 

necessities of our children. 
• Parents need encouragement when they try to surpass the 

daily difficulties posed by raising a child. 
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• Children need encouragement too when they try to under-
stand the world they live in and when they try to find their 
place in it. 

 
I found some words of praise which are making children more aware 

of their abilities, without having them be dependent on other people’s ap-
proval. 

• «A perfect notebook! I’m proud of you!» 
 «These 10 marks are representing perseverance and entire 

hours of hard work. I think that you must be proud of 
yourself!» 

• «You don’t do just two problems! In this rhythm, you will 
never finish! 

 «You have already done more than a half! There are only 
two problems left!» 

 
VI. How to liberate a child who is trapped in one school/ life role 
 
Much times, we meet at school and even at home miscellaneous roles 

where children are trapped.  
Look some ones: 
 

 The inattentive 
 The mollycoddle 
 The buffoon of the class 
 The emotive one 
 The frivolous one 
 The shy one 
 The one with a small  

     capacity of concentration 
 The sly one 
 The lier 

 
By freeing a child from their „roles” they can be given a chance to ex-

press themselves through whatever way they see fit. Do not trap the dreams, 
hopes and possibilities of children. 

 
VII. The relationship between parent and teacher 
 
From the parent’s point of view:  

 Present him his latest 
achievements 

 Present him the behaviour 
which you like him to have 

 Find a way to present the 
child with a new perspective re-
garding his person 

 Present him your feelings 
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☺ Instead of starting with what’s bad, say something good 
about my child first. 

Instead of just highlighting my child’s weaknesses tell him what to do 
in order to better himself. Instead of telling me what to do let me know the 
best method to have success at school. 

 
From teacher’s view: 
 

☺ Instead of starting with what’s bad, say something good first. 
Instead of attacking me you can listen to me and find out what’s better for 
your child 

Parents, teachers and children, they all need appreciation, information, 
respect and understanding. 

Enjoy children communicating better! Good education, good results! 
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UUTTIILLIISSEERR  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLSS  

EENN  CCLLAASSSSEE  DDEE  FFLLEE  
 

prof. Raluca ENE 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 
Généralement, on définit l’expression orale au niveau didactique, donc 

la conversation commune, une communication bilatérale ou multilatérale 
avec circuit de retour supposant deux choses essentielles: 

• La maîtrise grammaticale en tant que code (contraintes lexico-
sémantico-grammaticale) 

• Des contraintes socioculturelles et situationnelles qui comman-
dent la sélection et la mise en discours des unités lexico-grammaticales. 

Il est indiqué de faire apprendre aux élèves ce que c’est qu’une vraie 
conversation, de renoncer aux stéréotypes, de les habituer, dès le niveau dé-
butant, à utiliser leur imagination et leur spontanéité en leur offrant, comme 
modèles, des écrits dialogiques simples à partir desquels ils s’habiteront 
progressivement à construire eux-mêmes des textes. Cela les aidera aussi à 
se familiariser avec les structures fréquentes de début et de clôture des dia-
logues, avec les types d’échanges, avec les actes de parole, avec des mar-
queurs pragmatiques et surtout à leur faire introduire toute structure gram-
maticale apprise dans des micro conversations, pour pouvoir se rendre 
compte du fonctionnement réel de la langue.  

Au niveau débutant, on enseigne un français commun, éloigné des 
rigueurs stylistiques du français littéraire. Les élèves doivent apprendre à 
manier les structures essentielles du français courant, à articuler des énoncés 
simples, à un rythme normal et d’une manière correcte. 

Au niveau moyen, la conversation doit gagner un peu plus de consis-
tance. Elle sera basée sur un matériel sonore et visuel, des jeux de langage, 
des textes de civilisation, publicité, presse, bande dessinée, audio-vidéo.  

Au niveau avancé, la conversation devient moins artificielle; elle fait 
partie de toute séquence didactique. Pourtant, il n’est pas indiqué de renon-
cer aux classes de conversation. Une telle leçon, pour être réussie doit être 
préparée à l’avance. L’enseignant doit indiquer à l’avance le sujet, quelques 
lignes directrices ou questions essentielles, suggérer les lectures, donner des 
documents ou indiquer où les chercher. 

Dans toute démarche pédagogique active et communicative, les do-
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cuments authentiques sont importants grâce à leur pouvoir de renouveler et 
de diversifier l’apprentissage. L’utilisation des documents authentiques 
comme matériel complémentaire des manuels, présente du point de vue pé-
dagogique beaucoup d’avantages.  

 
Pourquoi utiliser les documents audiovisuels en classe de FLE: 

- des sujets variés proches des centres d’intérêt des apprenants; 
- bain sonore et visuel pour exposer les apprenants au français tel 

qu’il est parlé; 
- langue authentique dans son contexte social et culturel; 
- mobilisation de toutes les compétences: comprendre, parler, 

écrire, lire et interagir; 
- activités pédagogiques pour tous les niveaux; 
- décryptage de l’information pour s’engager dans une éducation 

aux medias. 
 

Critères de sélection d’un document audiovisuel: 
- le sujet peut – il intéresser mes apprenants? (âge, centres 

d’intérêt, activités professionnelles) 
- quel est le lien entre le document audiovisuel et le programme 

d’enseignement? (thématiques, contenus linguistiques) 
- le sujet traité est-il accessible à mes apprenants? (pré-requis so-

cioculturel et linguistiques) 
- le document ou l’extrait est-il suffisamment court? (3 minutes 

maximum) 
- l’extrait sorti de son contexte, constitue-t-il une unité de sens? 

(un début, une fin, un ensemble cohérent) 
- les images ou les paysages sonores facilitent-ils l’accès au sens? 

(informations importantes à exploiter) 
- le document est-il compréhensible par mes apprenants? (accents, 

débit) 
- le document est-il d’une bonne qualité technique? (son, voix, 

images) 
 

Etapes pour un scenario pédagogiques: 
- Mise en route – avant le visionnage ou l’écoute: préparer au vi-

sionnage ou à l’écoute en réactivant les connaissances factuelles, culturelles 
et lexicales liées au thème abordé dans le document; 

- Découverte du document – visionnage sans le son ou écoute en 
s’appuyant sur les indices sonores: faire déterminer le genre de document 
pour émettre des hypothèses sur la situation de communication et sur le con-



Utiliser des documents audiovisuels en classe de FLE 

 31

tenu; 
- Compréhension globale – pendant le visionnage ou l’écoute: 

amener les apprenants à définir la situation de communication (qui, où, 
quand) et cerner les idées essentielles du document (quoi); 

- Compréhension affinée – pendant le visionnage ou l’écoute: 
orienter les apprenants vers une compréhension approfondie de certains as-
pects du document; 

- Travail sur la langue – pendant ou après le visionnage ou 
l’écoute du document: faire réviser (repérer, conceptualiser et systématiser) 
des connaissances linguistiques (lexicales, grammaticales, ou phonétiques) 
et des compétences pragmatiques (discursives et fonctionnelles) en contexte; 

- Production – après le visionnage ou l’écoute du document: pro-
poser des taches pour réutiliser et s’approprier les nouveaux acquis à l’écrit 
ou à l’oral. 

 
Reflexes pour travailler avec des documents audiovisuels : 

- Je fais un point sur les aspects techniques: Quel est l’équipement 
technique disponible dans l’école? Quels types de document audiovisuel 
puis-je utiliser avec ce matériel? 

- Je choisis et j’analyse le document audiovisuel: A quels niveaux 
le document peut-il être exploiter? En quoi le document peut-il intéresser 
ma classe? Quel scenario pédagogique me permet –il de créer? 

- J’élabore des activités et j’évalue la pertinence: Quel est 
l’objectif d’apprentissage de l’activité? L’activité est-elle pertinente à partir 
de ce document audiovisuel? L’activité permet-elle d’atteindre l’objectif 
d’apprentissage visé? 

 
Clés pédagogiques: 

- effectuer un visionnage ou une écoute pour attribuer une tache 
aux apprenants; 

- repartir la classe en plusieurs petits groupes pour accorder un 
temps de parole plus importants à chaque apprenant; 

- poser des questions qui acceptent plusieurs réponses au but de 
valoriser l’apprenant;  

- mobiliser les savoirs antérieurs pour faciliter l’accès au sens; 
- créer une grille de repérage pour guider le regard et l’écoute de 

l’apprenant; 
- conduire les élèves à la compréhension pour leur faire acquérir 

des stratégies. 
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A. L’écoute active et la compréhension des documents sonores 
 

Pour l’écoute active et la compréhension des documents sonores, on 
introduit des documents sonores dans la classe dès le début de 
l’apprentissage.  

Les objectifs d’apprentissage assurés par les documents authentiques 
peuvent être: 

• en contenus lexicaux et socio –culturel: 
- découverte ou reconnaissance du lexique en situation; 
- découverte ou reconnaissance de différents registres de 

langues; 
- connaissance ou découverte des faits de civilisation; 

• en contenus phonétiques: 
- découverte des accents différents; 
- reconnaissance des sons (discrimination auditive); 

• en contenus discursifs et thématiques: 
- repérage des mots –clé; 
- compréhension globale; 
- compréhension fine; 

• en contenus morphosyntaxiques: 
- reconnaissance de structures grammaticales en situation; 

• en contenus stratégiques et méthodologiques: 
- travail sur la prise de note 
- découverte ou reconnaissance de stratégies linguistiques 

(argumenter, défendre son point de vue)  
Christine Tagliante réalise une grille qui peut s’appliquer à tout type 

de document sonore (mini conversation, dialogue complexe, entretient, con-
férence, chanson). Le but de cette grille est de convaincre l’apprenant que, 
même seulement après une première écoute, il comprend les éléments essen-
tiels qui peuvent l’aider à percevoir le sens du document. 

 
Le repérage de la situation: 

 
Qui parle à qui? Combien des personnes parlent-ils? 

Ce sont des hommes, des femmes, des enfants? 
Quel est leur âge? 
Peut-on les caractériser? (nationalité, statut so-
cial, état d’esprit) 

Où? Peut-on situer le lieu où on parle? 
Y a –t-il des bruits de fonds significatifs? 
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Quand? À quel moment se situe la prise de parole? 
De quoi? Quel est le thème dominant? Les sous-thèmes? 
Comment? Quel est le canal utilisé? (entretien face à face, 

radio, télévision, téléphone, interview, conversa-
tion) 
Quels sont les registres de langues utilisés? 

 
Pour quoi faire? 

Quelle est l’intention de la personne qui parle 
(informer, expliquer, raconter une histoire, 
commenter, décrire, présenter un problème)  

 
Cette grille permet de comprendre le contexte de la prise de parole et 

c’est, dans le même temps, un excellent exercice de la prise de parole en 
lange cible. Ce travail se fait en groupe, chaque membre apporte une infor-
mation nouvelle qu’il doit justifier et qui fait l’objet du consensus. On com-
plète la grille, et on fait les premières hypothèses sur le sens. 

On passe ensuite à l’observation du discours et le repérage des mots. 
Si on annonce dès le début le plan, ça place l’apprenant dans une attitude 
d’écoute active et on lui donne les techniques de compréhension qu’il pour-
ra utiliser autre fois.  

De cette manière on peut procéder quand il s’agit d’un entretient, d’un 
enregistrement radio, d’une chanson. Le plus fréquent dans les classes de 
langue reste la chanson qu’on peut aborder en plusieurs manières: 

• L’écoute sans texte qui place l’apprenant dans une situation 
d’écoute active, avec une tâche à réaliser. On complète des grilles d’écoute 
pour lesquels on met des questions au groupe classe et on demande de justi-
fier les réponses.  

• Le texte sans écoute permet un travail approfondi sur le sens ou 
sur une partie du sens. L’écoute ou les écoutes successives servent à affiner 
la compréhension et permettent à l’apprenant de profiter de la mélodie. On 
peut faire le remplissage de la structure vide, c’est-à-dire distribuer la 
structure vide de la chanson accompagnée des mots en désordre. On de-
mande aux élèves de compléter les casses vides à l’aide des mots proposés. 
C’est ce qu’on appelle le lexique éparpillé. 

  
B. L’expression orale: 

 
Parce que parler en langue étrangère peut être souvent déroutant, au 

début on fait progresser les apprenants au moyen de «je» simulé et du «je» 
authentique dans des situations simples, puis un peu plus complexes, pour 
passer graduellement à l’expression du «je» véritable dans les échanges à 



Raluca Ene 

 34

l’intérieur de la classe et dans les situations impliquantes. C’est ainsi que 
peu à peu se développera un ensemble de savoir et de savoir-faire linguis-
tiques, socioculturels, discursifs et stratégiques qui réunis forment la compé-
tence de communication.  

L’expression orale est composée de ce que l’on dit, c’est-à-dire le 
fond et de la façon de le dire, c’est-à-dire, la forme. 

Le fond est constitué: 
• Des idées, les informations qu’on donne, de l’argumentation que 

l’on choisit, des opinions personnelles et des sentiments exprimés; 
• Des illustrations orales qui concrétisent les idées; 
• De la structuration: de la façon dont on organise la présenta-

tion des idées; 
• Du langage: de la correction linguistique et de l’adéquation so-

cioculturelle de ce que l’on dit. 
 
La forme est constituée: 

• De l’attitude générale, des gestes que l’on fait en parlant, des 
sourires;  

• De la voix: du volume, de l’articulation, du débit et de 
l’intonation; 

• Des regards, des pauses et des silences. 
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OOBBIIEECCTTIIVVIITTAATTEEAA  PPRROOCCEESSUULLUUII  DDEE    

EEVVAALLUUAARREE  DDIIDDAACCTTIICCĂĂ  
 

prof. Carmen FLORESCU 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 

Măsurarea, ca primă activitate în evaluarea didactică, îşi are rolul său 
bine precizat şi, în general, rareori subiectivismul în notarea elevilor provine 
de aici. Aprecierea rezultatelor şcolare este influenţată de multe şi numeroa-
se circumstanţe în care se realizează actul educativ. Aceşti factori sunt de 
cele mai multe ori dificil de relevat datorită formelor variate în care se pre-
zintă elementelor procesului de învăţământ care îi generează şi dificultăţilor 
rezultate din transpunerea în notă şcolară a unor judecăţi de valoare asupra 
rezultatelor. În esenţă, factorii care generează o obiectivitate scăzută în 
aprecierea rezultatelor se pot grupa raportându-i la profesor, la materia de 
învăţământ, la elev, precum şi la specificitatea metodelor de evaluare şi la 
circumstanţele sociale în care se realizează evaluarea didactică. 

 
A. Factorii perturbatori ai aprecierilor generaţi de activitatea şi 

trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic. 
1. „Efectul halo” constă în supraaprecierea sau subaprecierea re-

zultatelor unui elev sub influenţa impresiei generale pe care şi-a făcut-o în 
timp profesorul despre elevul respectiv. În acest caz, există tendinţa de a tre-
ce cu vederea unele greşeli sau rezultate mai slabe la elevii cu o bună repu-
taţie şi de a ignora progresele şcolare sau răspunsurile excelente date de aşa-
numiţii „elevi problemă”. 

2. „Efectul blând” se exprimă în tendinţa de a aprecia cu indul-
genţă persoanele cunoscute în comparaţie cu cele mai puţin cunoscute, pro-
fesorul dovedind o mai mare precizie în notare abia după cunoaşterea mai 
bine a tuturor elevilor. 

3. „Eroarea de generozitate” constă în acordarea unor note ex-
cesiv de mari în raport de nivelul de pregătire al elevilor prin probe deosebit 
de uşoare şi o exigenţă scăzută. Această atitudine se produce, de regulă, în 
cazurile în care profesorul este interesat să escamoteze realitatea datorată 
eşecurilor în demersurile sale instructiv-educative, să prezinte unele rezulta-
te superioare pentru a fi apreciat în calitate de cadru didactic sau când se 
manifestă o empatie excesivă care în final duce la o slabă motivare a elevi-
lor. De asemenea, „efectul de generozitate” poate fi produs şi de modul sim-
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plist de apreciere a activităţii cadrelor didactice numai prin prisma notelor 
obţinute de elevi la materia respectivă.  

4. „Efectul Pygmalion” sau „Efectul oedipian” are ca efect mo-
dificarea comportamentului elevului în raport de convingerea profesorului 
că acel elev nu poate satisface cerinţele şcolare. Acest comportament indus 
elevului duce, în final, la eşec. 

5. „Efectul de contaminare” se referă la situaţia în care cunoaş-
terea notelor atribuite de ceilalţi profesori influenţează aprecierea unui eva-
luator. 

6. „Efectul de contrast sau de ordine” constă în mărirea dife-
renţelor în aprecierea unor răspunsuri succesive. Astfel, dacă, după un elev 
care a răspuns foarte bine, urmează un răspuns bun, există tendinţa de a-l 
subevalua pe cel din urmă. Şi reciproca este valabilă, adică un răspuns bun, 
de regulă, este supraevaluat dacă succede unui răspuns foarte slab. 

7. „Ecuaţia personală a examinatorului” sau „Eroarea indivi-
duală constantă” rezultă dintr-o exigenţă specifică fiecărui cadru didactic 
în aprecierea rezultatelor şcolare. 

8. „Eroarea de tendinţă centrală” se concretizează în renunţa-
rea acordării de note foarte mari sau foarte mici elevilor din precauţia de a 
nu greşi sau din dorinţa de a mulţumi pe toată lumea. 

9. „Eroarea logică” presupune înlocuirea unor criterii de apreci-
ere a rezultatelor şcolare în raport de obiectivele didactice cu variabile adia-
cente acestora cum ar fi: forma grafică, acurateţea lucrării, modalitatea ine-
dită de prezentare etc. 

10. „Efectul curbei lui Gauss” rezultă din dorinţa cadrului di-
dactic ca distribuţia rezultatelor şcolare în fiecare clasă să fie cât mai aproa-
pe de curba lui Gauss. Aceasta presupune ajustarea exigenţei în notare în ra-
port de nivelul general atins de fiecare clasă astfel încât distribuţia rezultate-
lor să reflecte, pe cât posibil, o distribuţie normală. Astfel, la clasa foarte 
bună exigenţa creşte, iar la alta cu rezultate în general mai slabe, exigenţa 
scade. În acest mod, la cele două clase de nivele generale diferite există 2-3 
elevi foarte buni şi 2-3 elevi foarte slabi. 

11. Factorii de personalitate ai cadrului didactic pot influenţa 
modul de evaluare didactică. Astfel, atitudinea cadrului didactic pe timpul 
verificărilor, echilibrul şi constanţa în comportament faţă de elevi, empatia 
ca o componentă a aptitudinii didactice, contribuie la crearea sau nu a condi-
ţiilor propice unei evaluări obiective. 

 
B. Factori ai variabilităţii notării rezultatelor şcolare rezultate din 

specificul disciplinelor de învăţământ. Materia cu particularităţile pe care 
le reprezintă la diverse discipline, se pretează inegal la o evaluare exactă. 
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Experienţa didactică şi cercetările docimologice arată că lucrările scrise la 
matematică, fizică, chimie, gramatică pot fi mult mai exacte decât lucrările 
de filosofie, istorie şi mai ales decât lucrările de compunere. 

 
C. Elevul poate introduce, de asemenea, prin particularităţile sale de 

personalitate, elemente de distorsionare în aprecierea obiectivă realizată de 
cadrul didactic. Astfel, un elev cu un temperament extrovertit poate fi su-
praevaluat la o verificare orală, datorită posibilităţilor native sporite pe care 
le are în comunicarea orală, altul poate fi mai productiv la lucrările scrise. 
Starea de inhibiţie la verificări, instabilitatea emoţională pot constitui impe-
dimente în calea unei evaluări didactice exacte. 

 
D. Strategiile şi metodele de evaluare didactică constituie, prin limi-

tele lor specifice, factori care pot genera variabilitatea în notarea rezultatelor 
şcolare. Astfel, verificările orale nu permit realizarea unor aprecieri comple-
te care să vizeze toate obiectivele operaţionale prevăzute, iar în cazul unei 
lucrări scrise, sursa unei tratări incomplete a unui răspuns nu poate fi stabili-
ta cu precizie: lacune în cunoştinţele elevului sau o simplă omisiune. 

 
E. Circumstanţele sociale în care se realizează evaluarea didactică 

pot contribui uneori la sporirea subiectivităţii unor cadre didactice. Expresii 
cum ar fi „Am o mare rugăminte în ceea ce-l priveşte pe elevul X...”, „Ţi-aş 
rămâne veşnic îndatorat dacă ai avea grijă de elevul Y să ia o nota mai ma-
re...” sau „Nu-i aşa că elevul corijent Z este totuşi un elev bun, ascultător, 
dar a avut o mare neşansă...” şi altele asemănătoare pot fi auzite de la rude, 
prieteni, cunoştinţe, părinţi. Neîndoielnic că experienţa, diplomaţia în diver-
se situaţii au un rol covârşitor pentru că nu există reţete infailibile, fiecare si-
tuaţie fiind un caz care trebuie analizat şi rezolvat în parte. 
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EEVVAALLUUAARREEAA  ––  RROOLLUULL  ŞŞII  LLOOCCUULL  AACCEESSTTEEIIAA  ÎÎNN  
MMEETTOODDIICCAA  PPRREEDDĂĂRRIIII  EEDDUUCCAAŢŢIIEEII  MMUUZZIICCAALLEE    

 
prof. Cristina LUCA 

Colegiul Naţional de Informatică 
Piatra-Neamţ 

 
Predarea-învăţarea-evaluarea sunt cele trei activităţi de bază ce se des-

făşoară concomitent în cadrul procesului de învăţământ. 
În accepţiunea tradiţională, predarea este o activitate didactică desfă-

şurată de profesor cu scopul de a transmite cunoştinţe elevilor. Pedagogia 
modernă ne învaţă că, predarea presupune diverse activităţi prin care profe-
sorul organizează, conduce, îndrumă şi evaluează activitatea de învăţare a 
elevilor. 

Învăţarea este un proces de dobândire de noi cunoştinţe şi referindu-ne 
strict la învăţarea şcolară o definim ca un proces complex ce presupune asi-
milarea activă de informaţii, formarea de deprinderi şi abilităţi cu care ele-
vul să poată apoi opera în cadrul procesului instructiv-educativ. 

Evaluarea şcolară este un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute în cadrul procesului de învăţă-
mânt. Acest tip de evaluare presupune aprecierea rezultatelor şcolare şi 
adoptarea de măsuri ameliorative. Rolul evaluării este de a constata şi în 
acelaşi timp de a aprecia modul în care elevii şi-au însuşit şi au asimilat cu-
noştinţele transmise de către profesor, dar trebuie avut în vedere şi aspectul 
formativ al acestei activităţi – capacitatea de aplicare în practică a cunoştin-
ţelor asimilate. 

Este necesar ca evaluarea să vizeze şi alte componente ale actului edu-
caţional: relaţia dintre conţinutul învăţării şi scopurile instruirii, aprecierea 
activităţii educative raportate la obiective, a metodologiei în raport cu conţi-
nutul şi nu în ultimul rând, evaluarea evaluării însăşi. 

Sunt cunoscute două mari strategii de evaluare şi anume: evaluarea 
sumativă (cumulativă) şi evaluarea continuă. Dintre acestea două, evaluarea 
continuă este aceea care se pliază cel mai bine pe atingerea competenţelor 
prevăzute de Programa şcolară la Educaţie Muzicală, atât în ceea ce priveşte 
clasele de gimnaziu cât şi cele din învăţământul liceal teoretic. Motivaţia 
acestei afirmaţii rezidă chiar în caracteristicile acestor două tipuri de evalua-
re. Evaluarea sumativă se realizează prin verificarea prin sondaj în rândul 
elevilor şi exercită funcţie de constatare şi clasificare. Este tocmai un scop 
pe care profesorul care predă Educaţie Muzicală nu şi-l propune, fiind mai 
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degrabă interesat ca fiecare elev să progreseze în raport cu sine şi nu în ra-
port cu ceilalţi, în funcţie de posibilităţile sale native şi de interesul şi impli-
carea efectivă şi afectivă. De cealaltă parte se situează evaluarea continuă 
care realizându-se prin secvenţe mici oferă posibilitatea verificării tuturor 
elevilor, sporeşte timpul alocat instruirii şi determină relaţii de cooperare, 
stimulează capacitatea de evaluare şi autoevaluare. De asemenea, dă posibi-
litatea profesorului de a interveni la timp pentru a corecta eventualele nea-
junsuri, ştiut fiind faptul că mult mai uşor este să veghezi în a forma o de-
prindere corectă decât să corectezi una eronată după o anumită perioadă. 

În ceea ce priveşte metodele de evaluare utilizate, există o clasificare 
standard care le împarte astfel: metode tradiţionale şi metode complementa-
re. 

Dintre metodele tradiţionale, Educaţiei Muzicale i se potrivesc poate 
mai mult decât altor discipline, probele practice şi cele orale. Verificarea 
practică ratifică în cel mai elocvent mod ceea ce elevii cunosc, dar mai ales 
ceea ce aceştia pot face. În ceea ce priveşte verificarea orală, aceasta prezin-
tă din punctul de vedere al profesorului de Educaţie Muzicală următoarele 
beneficii: comunicare deplină clasă-profesor, favorizarea capacităţii de ex-
primare a elevilor, însă are şi neajunsuri cum ar fi periclitarea obiectivităţii 
evaluării. 

Metodele complementare sunt mai numeroase şi au şi ele o serie de 
avantaje .Dintre aceste atuuri, mi se pare de departe poate cel mai important, 
diminuarea factorului de stres asupra elevilor. Elevii se deosebesc între ei 
prin diversitatea trăsăturilor temperamentale, prin particularităţi psihofizio-
logice, prin faptul că beneficiază de condiţii de mediu şi de educaţie diferite. 
Fie că vorbim de realizarea unor referate, a unor proiecte sau a unor portofo-
lii, fie că e vorba de o „banală” temă pentru acasă, sau de alte modalităţi 
complementare de evaluare, impactul lor asupra elevilor este altul decât cel 
pe care îl are o metodă clasică (tradiţională). Este necesar să menţionăm şi 
faptul că o parte dintre aceste metode constituie oportunităţi pentru lucrul pe 
grupe sau în echipă, având astfel un caracter formativ asupra individului, 
având în acelaşi timp rol şi în stimularea creativităţii elevilor. 

Pentru a creşte rata de reuşită a evaluării, este recomandat a se respec-
ta o serie de etape în elaborarea unei probe de evaluare şi anume: precizarea 
conţinuturilor învăţării ce sunt vizate, documentarea ştiinţifică şi avansarea 
unei ipoteze. Este foarte important să se determine performanţele şcolare ale 
elevului în raport cu aptitudinile personale. Profesorul trebuie să demonstre-
ze că are discernământul valorilor şi să distingă aptitudinile de alte trăsături 
care contribuie la performanţele acestuia. 

În evaluare şi notare intervine şi personalitatea profesorului, un ele-
ment subiectiv, foarte dificil de eliminat la disciplina Educaţie Muzicală. Un 
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cadru didactic, cu un fin spirit de observaţie psihologică şi înzestrat cu pri-
ceperi specifice va fi capabil să diminueze factorul subiectiv în evaluare şi 
să stimuleze astfel obţinerea de performanţe, indiferent de disciplina preda-
tă. 
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SSEECCUURRIITTAATTEEAA  IINNFFOORRMMAAŢŢIIEEII  

UUNNAA  DDIINN  CCOOMMPPOONNEENNTTEELLEE  MMAAJJOORREE    
AALLEE  IINNTTEERRNNEETTUULLUUII  

 
prof. Elena ANDONE 

Colegiul Naţional de Informatică 
Piatra-Neamţ 

 
Utilizarea serviciilor de poșta electronică, web, transfer de fonduri etc. 

se bazează pe un sentiment, adeseori fals, de securitate a comunicațiilor, ca-
re poate transforma potențialele câștiguri generate de accesul rapid la infor-
mații în pierderi majore, cauzate de furtul de date sau de inserarea de date 
false ori denaturate. Securitatea, ca şi necesitate, s-a născut ca urmare a dez-
voltării Internetului.  

Odată cu permiterea accesului la această rețea pe scară largă s-a sporit 
numărul de fraude. O metodă simplă de protecție poate fi considerată insufi-
cientă, întrucât, chiar și cu un program antivirus instalat, Internetul poate 
permite oricui programator care dispune de răbdare și abilități avansate de 
hacker să arunce o privire dincolo de „ușa aparent închisă”.  

În ultimii ani, în țările dezvoltate, hârtia a devenit numai un mediu de 
prezentare a informațiilor, nu și de arhivare sau transport. Aceste ultime do-
uă funcții au fost preluate de calculatoare și de rețelele ce le interconectează. 
De aceea, a trebuit să se găsească soluții pentru înlocuirea sigiliilor, ștampi-
lelor și semnăturilor olografe din documentele clasice cu variantele lor digi-
tale, bazate pe criptografia clasică şi cu chei publice. Criptografia computa-
țională este tot mai folosită pentru contracararea problemelor de securitate 
informatică. Utilizată multă vreme doar pentru asigurarea confidențialității 
comunicațiilor militare și diplomatice, criptografia a cunoscut în ultimii 20 
de ani progrese spectaculoase, datorate aplicațiilor sale în securitatea datelor 
la calculatoare și rețele. 

 
Conectarea la internet. Vulnerabilitatea reţelelor. 
 
Internetul este o structură deschisă la care se poate conecta un număr 

mare de calculatoare, fiind deci greu de controlat, aspect în care constă vul-
nerabilitatea rețelelor. Un aspect crucial al rețelelor de calculatoare, în spe-
cial al comunicațiilor prin internet, îl constituie securitatea informaţiilor. 
Nevoia de securitate și de autenticitate apare la toate nivelurile arhitecturale 
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ale rețelelor.  
De exemplu, utilizatorii vor să se asigure că poșta electronică sosește 

chiar de la persoana care pretinde a fi expeditorul. Uneori utilizatorii, mai 
ales când acționează în numele unor firme, doresc asigurarea caracterului 
confidențial al mesajelor transmise. În tranzacțiile financiare, alături de au-
tenticitate și confidențialitate, un loc important îl are și integritatea mesaje-
lor, ceea ce înseamnă că mesajul recepționat nu a fost alterat în timpul 
transmisiei prin rețea. În tranzacțiile de afaceri este foarte important ca, oda-
tă recepționată, o comandă să fie nu numai autentică, cu conținut nemodifi-
cat, dar să nu existe posibilitatea ca expeditorul să nu o mai recunoască. 
Deci porțile (gateway) și router-ele trebuie să discearnă între calculatoarele 
autorizate și cele intruse. În aceste condiții, securitatea informatică a devenit 
una din componentele majore ale internetului. 

În cazul internet-ului adresele diferitelor noduri și servicii pot fi de-
terminate ușor. Orice posesor al unui PC cu modem, având cunoștințe medii 
de operare poate încerca să „forțeze” anumite servicii cum ar fi conectarea 
la distanță (telnet), transferul de fișiere (ftp) sau poșta electronică (e-mail). 
Există persoane dispuse să cheltuiască resurse, bani și timp pentru a penetra 
diferite sisteme de securitate. Unii sunt adevărați „maeștri” în domeniu: pe-
netrează calculatorul A, cu ajutorul căruia intră în calculatorul B, folosit mai 
departe pentru accesul la calculatorul C, etc. 

O rețea de calculatoare este o structură deschisă la care se pot conecta 
noi tipuri de echipamente. Acest lucru conduce la lărgirea necontrolată a 
cercului utilizatorilor cu acces nemijlocit la resursele rețelei. 

Vulnerabilitatea rețelelor se manifestă pe două planuri: 
– posibilitatea modificării sau distrugerii informației, adică atacul 

la integritatea ei fizică, 
– posibilitatea folosirii neautorizate a informațiilor, adică scurge-

rea lor din cercul de utilizatori stabilit. 
Sunt considerate prioritare două aspecte legate de securitatea informa-

tică: 
– integritatea resurselor (soft sau hard ale) unei rețele, sau dispo-

nibilitatea lor, existând încercării legale de sustragere a informa-
țiilor, precum și de încercări de modificare a informațiilor, 

– caracterul privat, sau dreptul individual de a controla sau influ-
ența ce informație personală poate fi memorată în fișiere sau ba-
ze de date și cine are acces la aceasta și alte date personale. 

O rețea sigură este aceea în ale cărei componente (resurse și operații) 
se poate avea încredere, adică furnizează servicii de calitate și corecte. De-
oarece o rețea este alcătuită din componente diferite ea reprezintă o zonă 
convenabilă pentru diferite atacuri sau operații ilegale, lucru care conduce la 
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concluzia că protecția a devenit unul din aspectele operaționale vitale ale 
unei rețele. 

Securitatea și, în special, caracterul privat trebuie să constituie obiec-
tul unei analize atente în cazul rețelelor. Rețelele sunt ansambluri complexe 
de calculatoare. Este foarte dificil să se obțină o schemă completă a tuturor 
entităților și operațiilor existente la un moment dat, astfel încât rețelele sunt 
vulnerabile la diferite tipuri de atacuri sau abuzuri. Complexitatea este gene-
rată de dispersarea geografică, uneori internațională a componentelor (nodu-
rilor) rețelei, implicarea mai multor organizații în administrarea unei singure 
rețele, existența unor tipuri diferite de calculatoare și sisteme de operare, 
existența unui număr mare de entități.  

Rețelele de calculatoare vor deveni o parte esențială din viața socială 
și individuală. De funcționarea lor corectă depinde activitatea guvernamen-
tală, comercială, industrială și chiar personală. Pe măsură ce calculatoarele 
personale pot fi conectate de acasă în rețele, o serie de activități pot fi făcute 
de persoane particulare. Trebuie avute în vedere tipurile de date pe care per-
soanele le pot citi, care sunt celelalte persoane cu care pot comunica, la ce 
programe au acces.  

Tot mai multe informații memorate în fișiere devin posibil de corelat 
prin intermediul rețelelor. Această asociere de fișiere privind persoanele 
poate avea consecințe nefaste asupra caracterului privat individual. Informa-
ția este vulnerabilă la atac, în orice punct al unei rețele, de la introducerea ei 
pana la destinația finală. În particular, informația este mai susceptibilă la 
atac atunci când trece prin liniile de comunicații. Măsurile puternice de con-
trol ale accesului, bazate pe parole, scheme de protecție în sisteme de opera-
re, fac mai atractive asupra liniilor rețelei decât asupra calculatoarelor gaz-
dă. 

 
Categorii de atacuri asupra reţelelor 
 
Amenințările la adresa securității unei rețele de calculatoare pot avea 

următoarele origini: dezastre sau calamități naturale, defectări ale echipa-
mentelor, greșeli umane de operare sau manipulare, fraude. Câteva studii de 
securitate a calculatoarelor estimează că jumătate din costurile implicate de 
incidente sunt datorate acțiunilor voit distructive, un sfert dezastrelor acci-
dentale și un sfert greșelilor umane. În amenințările datorate acțiunilor voite, 
se disting două categorii principale de atacuri: pasive și active. 

Atacuri pasive – sunt acelea în cadrul cărora intrusul observă informa-
ția că trece prin „canal” fără să interfereze cu fluxul sau conținutul mesaje-
lor. Ca urmare, se face doar analiza traficului, prin citirea identității părților 
care comunică şi „învățând” lungimea și frecvența mesajelor vehiculate pe 
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un anumit canal logic, chiar dacă conținutul este neinteligibil. Atacurile pa-
sive au următoarele caracteristici comune: 

– nu cauzează pagube (nu se șterg sau se modifică date); 
– încalcă regulile de confidențialitate; 
– obiectivul este de a „asculta” datele schimbate prin rețea; 
– pot fi realizate printr-o varietate de metode, cum ar fi suprave-

gherea legăturilor telefonice sau radio, exploatarea radiațiilor 
electromagnetice emise, rutarea datelor prin noduri adiționale 
mai puțin protejate. 

Atacuri active – sunt acelea în care intrusul se angajează fie în furtul 
mesajelor, fie în modificarea, reluarea sau inserarea de mesaje false. Aceasta 
înseamnă că el poate șterge, întârzia sau modifica mesaje, poate să facă inse-
rarea unor mesaje false sau vechi, poate schimba ordinea mesajelor, fie pe o 
anumită direcție, fie pe ambele direcții ale unui canal logic. Aceste atacuri 
sunt serioase deoarece modifica starea sistemelor de calcul, a datelor sau a 
sistemelor de comunicații. Există următoarele tipuri de amenințări active: 

– mascarada – este un tip de atac în care o entitate pretinde a fi o 
altă entitate. De exemplu, un utilizator încearcă să se substituie 
altuia sau un serviciu pretinde a fi un alt serviciu, în intenția de a 
lua date secrete (numărul cărții de credit, parola sau cheia algo-
ritmului de criptare). O „mascaradă” este însoțită, de regulă de o 
altă amenințare activă, cum ar fi înlocuirea sau modificarea me-
sajelor; 

– reluarea – se produce atunci când un mesaj sau o parte a acestuia 
este reluată (repetată), în intenția de a produce un efect neautori-
zat. De exemplu, este posibilă reutilizarea informației de autenti-
ficare a unui mesaj anterior. În conturile bancare, reluarea unită-
ților de date implică dublări și/sau alte modificări nereale ale va-
lorii conturilor; 

– modificarea mesajelor – face ca datele mesajului să fie alterate 
prin modificare, inserare sau ștergere. Poate fi folosită pentru a 
se schimba beneficiarul unui credit. O altă utilizare poate fi mo-
dificarea câmpului destinatar/expeditor al poștei electronice; 

– refuzul serviciului – se produce când o entitate nu izbuteşte să 
îndeplinească propria funcție sau când face acțiuni care împiedi-
că o altă entitate de la îndeplinirea propriei funcții; 

– repudierea serviciului – se produce când o entitate refuză să re-
cunoască un serviciu executat. Este evident că în aplicațiile de 
transfer electronic de fonduri este important să se evite repudie-
rea serviciului atât de către emițător, cât și de către destinatar. 

În cazul atacurilor active se înscriu și unele programe create cu scop 
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distructiv și care afectează, uneori esențial, securitatea calculatoarelor. Exis-
tă o terminologie care poate fi folosită pentru a prezenta diferitele posibili-
tăți de atac asupra unui sistem. Acest vocabular este bine popularizat de 
„poveștile” despre „hackeri”. Atacurile presupun, în general, fie citirea in-
formațiilor neautorizate, fie distrugerea parțială sau totală a datelor sau chiar 
a calculatoarelor. Ce este mai grav este posibilitatea potențială de infestare, 
prin rețea sau chiar copieri de dischete, a unui mare număr de mașini. Dintre 
aceste programe distructive amintim următoarele: 

– virușii – reprezintă programe inserate în aplicații care se multi-
plică singure în alte programe din spațiul rezident de memorie 
sau de pe discuri. Apoi fie saturează complet spațiul de memo-
rie/disc și blochează sistemul, fie după un număr fixat de multi-
plicări, devin activi și intră într-o fază distructivă (care știe de 
regulă exponențială); 

– bomba software – este o procedură sau parte de cod inclusă într-
o aplicație „normală”, care este activată de un eveniment prede-
finit. Autorul bombei anunță evenimentul, lăsând-o să „explode-
ze”, adică să facă acțiunile distructive programate; 

– viermii – au efecte similare cu cele ale bombelor și virușilor. 
Principala diferență este aceea că nu rezida la o locație fixă sau 
nu se duplică singuri. Se mută în permanentă, ceea ce îi face di-
ficil de detectat. Cel mai renumit exemplu este Viermele inter-
netului, care a scos din funcțiune o parte din internet în noiem-
brie 1988; 

– trapele – reprezintă accese speciale la sistem, care sunt rezervate 
în mod normal pentru proceduri de încărcare de la distanță, în-
treținere sau pentru dezvoltatorii unor aplicații. Ele permit însă 
accesul la sistem, eludând procedurile de identificare uzuale; 

– Calul Troian – este o aplicație care are o funcție de utilizare 
foarte cunoscută și care, într-un mod ascuns, îndeplinește și o al-
tă funcție. Nu creează copii. De exemplu, un hacker poate înlo-
cui codul unui program normal de control „login” prin alt cod, 
care face același lucru, dar, adițional, copiază într-un fișier nu-
mele și parola pe care utilizatorul le tastează în procesul de au-
tentificare. Ulterior, folosind acest fișier, hacker-ul va penetra 
foarte ușor sistemul. 

 
Parola - cheia succesului 

 
Asigurați-vă ca sistemul dumneavoastră este protejat de parola de au-

tentificare în momentul logării. Un sistem de operare protejat prin parola va 
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cere autentificare în momentul încercării de a se conecta cineva la el, direct 
sau remote, deci va trebui să cunoască un username şi o parola pentru a vă 
putea accesa.  

Dacă există mai mulți utilizatori ai aceluiași computer este necesar să 
creați un username şi o parola pentru fiecare utilizator, astfel fiecare va avea 
propriul lui profil pe care şi-l poate personaliza cum dorește. Autentificarea 
în momentul logării este încă un pas împotriva persoanelor rău intenționate, 
protejând în acest fel informațiile confidențiale.  

 
Antivirusul – sistemul imunitar al computerului 

 
Un nivel superior de securizare îl reprezintă softurile de securizare ale 

sistemelor de operare, antiviruşii. Astfel utilizarea unui antivirus (client, în 
cazul unui computer standalone sau server/client în cazul unei rețele) vă 
protejează de posibilii viruși care pot pătrunde în rețeaua dumneavoastră şi 
vă pot crea atâtea „neplăceri”. 

În ultimul timp virușii dau tot mai multă bătaie de cap utilizatorilor şi 
administratorilor de rețea. Este absolut obligatoriu că sistemul sau rețeaua să 
fie aparate de un antivirus. Printre cele mai bune soluții complete de protec-
tive pentru internet se numără: BullGuard Internet Security 2013, G Data In-
ternet Security 2013, ESET Smart Security 5, Avast Internet Security 7, F 
Secure Internet Security 2013, Norton Internet Security, AVG Internet 
Security 2013, Panda Internet Security 2013, Kaspersky Internet Security 
2013și Bitdefender Internet Security 2013. 

 
Update-ul – revigorarea sistemului de operare 

 
Pentru a fi siguri că sistemul de operare este bine securizat, trebuie re-

alizată updatarea la zi cu cele mai noi patch-uri existente pe site-ul producă-
torului, ca de exemplu update-urile şi service pack-urile în cazul sistemelor 
de operare Windows. Prin aceste patch-uri producătorul corectează erorile şi 
slăbiciunile sistemului de operare. Pentru fiecare patch lansat, producătorul 
adaugă un info despre corecturile şi problemele reglementate de respectivul 
update.  
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SSFFIINNŢŢIIRREEAA  SSFFÂÂNNTTUULLUUII  ŞŞII  MMAARREELLUUII  MMIIRR    

ÎÎNN  BBIISSEERRIICCAA  OORRTTOODDOOXXĂĂ  RROOMMÂÂNNĂĂ  
 

prof.  Viorica BUCUR 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 

Se ştie că sfinţirea Sfântului şi marelui mir se face numai de către co-
legiul episcopilor fiecărei Biserici autocefale şi este un eveniment deosebit 
de important în viaţa acesteia. Această importanţă rezultă atât din faptul că 
Sfântul Mir este materia indispensabilă pentru săvârşirea Tainei Mirungerii, 
pentru sfinţirea bisericilor şi a antimiselor, cât şi din faptul că actul sfinţirii 
lui constituie una din formele prin care o Biserică naţională îşi afirmă inde-
pendenţa sau autocefalia ei. Aşa se explică de ce sfinţirea Sfântului Mir se 
săvârşeşte astăzi de însuşi Întâistătătorul bisericii autocefale împreună cu 
membrii ierarhiei acelei Biserici, ca semn vădit al solidarităţii acestora cu 
Întâistătătorul lor şi al unităţii acelei Biserici naţionale – deşi după doctrina 
canonică a Bisericii Ortodoxe, conform canonului 6 Cartagina, fiecare epis-
cop cu hirotonie validă are capacitatea să sfinţească Sfântul Mir pentru 
eparhia sa1. 

La început, episcopii făceau ei înşişi ungerea celor botezaţi. Dar cu 
timpul, numărul comunităţilor sau al parohiilor creştine înmulţindu-se trep-
tat, episcopii nu mai puteau face ei înşişi ungerea fiecărui nou-botezat în 
parte, de aceea au transmis acest drept preoţilor, care făceau ei ungerea neo-
fiţilor cu untdelemn, sfinţit mai dinainte de către episcopi2. 

Aşa se face că secole de-a rândul, după întemeierea Bisericii, Sfântul 
şi Marele Mir s-a sfinţit de către episcopul fiecărei Biserici locale, sau se 
trimitea de la o Biserică la alta, potrivit obiceiului canonic şi rânduielii sta-
tornicite3 

Cu timpul însă, ca rezultat al organizări Bisericii în cadrul unei unităţi 
etnico – geografice, bine stabilite, în frunte cu cel dintâi episcop al său – 
                                                 
1 Dr. Iorgu. D. Ivan, Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, în „Mitropolia Ardealului”, XI 
(1966), nr. 7-8, p. 525. 
2 Pr. Prof. Ene Branişte, Cuvânt de învăţătură la sfinţirea Marelui Mir, în „Mitropolia Ol-
teniei”, XXX (1978), nr. 7-9, p. 595. 
3 Pr. Asist. N. Dură, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Mare-
lui Mir. Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a 
autocefaliei Bisericii române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 
LVII (1981), nr. 1-3, p. 54. 
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„care a primit de-a lungul secolelor titulatura de episcop primat, mitropolit, 
exarh, arhiepiscop şi patriarh.”4 – avea să se ajungă la practica sfinţirii Sfân-
tului Mir de către Întâistătătorul Bisericii autocefale, manifestându-se prin 
aceasta autocefalia Bisericii, comuniunea şi unitatea existentă în cadrul său5. 

Astfel, din secolul al IX-lea, Patriarhia din Constantinopol avea să 
sfinţească Sfântul şi Marele Mir doar în catedrala sa patriarhală şi treptat, şi-
a asumat dreptul exclusiv de a-l sfinţi şi distribui şi celorlalte Biserici orto-
doxe, inclusiv asupra Patriarhatelor apostolice ale Alexandriei, Antiohiei şi 
Ierusalimului, stare de fapt, ce a durat până în a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, când Întâistătătorii celorlalte Biserici apostolice au contestat Patri-
arhiei acest privilegiu, sfinţind fiecare Sfântul Mir6. 

În ceea ce priveşte sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir de către patriarhii 
Ierusalimului, trebuie menţionat că aceasta s-a întâmplat pentru prima oară 
în anul 1643, în vremea patriarhului Teofan „însă nu la Ierusalim ci pe pă-
mânt românesc, la Iaşi”. 

Exemplul Patriarhatelor apostolice a fost urmat şi de Biserica Rusă ca-
re în anul 1675, într-un sinod ţinut la Moscova hotărăşte ca Sfântul şi Mare-
le Mir să fie sfinţit atât la Moscova cât şi la Kiev7. 

Cu toate că nici un canon al vreunui sinod ecumenic sau local nu 
acorda Patriarhiei Ecumenice dreptul exclusiv de a sfinţi Sfântul şi Marele 
Mir pentru Biserica Ortodoxă Română, totuşi Patriarhia şi-a însuşit acest 
drept, obligând Biserica din ţara noastră să-şi procure Mirul doar de la Patri-
arhia din Constantinopol. Această stare de fapt a durat mai mult timp, chiar 
până în plin secol XIX, când scrisoarea principelui Moldovei Ioan (Ioniţă) 
Sandu Sturza din anul 1826, adresată patriarhului Agatanghel I, prin care se 
cerea permisiunea săvârşirii Sfântului şi Marelui Mir de către români, s-a 
izbit de refuzul categoric. Mai mult chiar Patriarhia Ecumenică obliga ro-
mânii să solicite Sfântul Mir doar de la Constantinopol8 ceea ce a dus dese-
ori şi la lipsa acestei materii sfinte9. 

Refuzul Patriarhiei Ecumenice de a acorda privilegiul Sfinţirii Mirului 
Bisericii Ortodoxe Române s-a datorat şi laturii economice ale acestui as-
pect, ştiut fiind că în ţara noastră exista o dare specială pentru Sfântul şi Ma-

                                                 
4 Ibidem, p. 47. 
5 Pr. Dr. Ioan V. Dură, Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, se-
colele XVI- XIX, în „Biserica Ortodoxă Română” (1985), nr. 7-8, p. 550. 
6 Ibidem, pp. 550, 551. 
7  L.Petit, Du pouvoir de consacrer le Saint Chrême, în „Echos d’ Orient”, III (1899-1900), 
p. 5, la Ibidem, p. 552. 
8 Ibidem, pp. 552, 553. 
9 În timpul Mitropolitului Grigorie IV Dascălul (1823-1829) dar şi în timpul Mitropoliţilor 
precedenţi. 



Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir 

 51

rele Mir, dare scoasă din uz de către Mitropolitul Grigorie Dascălu care o 
considera simonie10. 

Cu toate acestea, în perioada secolelor XVI-XIX, Sfântul Mir s-a sfin-
ţit în ţara noastră, însă ocazional şi de către patriarhi străini. Astfel, în seco-
lul al XVI-lea Patriarhul Pahomie, cu ocazia venirii sale în Ţara Româneas-
că a sfinţit Marele Mir la Târgovişte11. De asemenea este foarte probabil ca 
Sfântul Mir să fi fost sfinţit în Moldova şi de către patriarhul Alexandriei, 
Nichifor, în secolul al XVII-lea ştiut fiind că acesta era duhovnicul lui Vasi-
le Lupu12. Un alt patriarh sonor pentru Biserica noastră Ortodoxă care a 
sfinţit Sfântul Mir la noi este Dositei al Ierusalimului. Acesta a sfinţit de do-
uă ori chiar, o dată în anul 1670, iar a doua oară în 1702. Curios este faptul 
că Patriarhia Ecumenică deşi nu era deloc mulţumită cu această stare nu a 
manifestat nici cea mai mică opoziţie când alţi patriarhi sfinţeau Sfântul Mir 
în ţara noastră13. 

Unirea politică a celor două Ţări Române şi obţinerea independenţei 
faţă de Imperiul Otoman a făcut ca şi Biserica Ortodoxă din acest stat suve-
ran şi independent să-şi afirme independenţa şi să-şi exercite toate atributele 
care formează conţinutul principiului autocefaliei. 

Refuzul Patriarhiei Ecumenice de a soluţiona cerea de autocefalie a 
Bisericii Ortodoxe Române a determinat Sinodul acestei Biserici să ia hotă-
rârea să-şi sfinţească singur Mirul în 1882, trei ani mai târziu fiindu-i recu-
noscută şi autocefalia prin tomosul din 25 aprilie. 

Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir se săvârşeşte după o anumită rându-
ială statornicită în Biserica Ortodoxă Română prin textul aprobat de Sfântul 
Sinod în 1906 sub titlul: „Rânduială la prepararea, fierberea şi sfinţirea Mi-
rului”14. 

Din indicaţiile cuprinse în această rânduială, rezultă că Sfântul Mir se 
prepară din undelemn curat de măsline, amestecat cu vin natural,curat, mi-
rositor la care se adaugă 36 de esenţe şi aromate cele mai multe fiind produ-
sul unor plante ce cresc în Orient15. Mulţimea şi varietatea mirodeniilor re-

                                                 
10 Pr. Prof. Ioan I. Rămureanu, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu Patriarhia de Con-
stantinopol şi cu celelalte Biserici Ortodoxe. De la 1000 până la recunoaşterea autocefaliei 
Bisericii noastre, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXVII (1959), nr. 7-10, p. 940. 
11 Prof. Alexandru Elian, Legăturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu Patriarhia de Constanti-
nopol şi cu celelalte Biserici Ortodoxe: De la întemeiere până la 1800, în „Biserica Orto-
doxă Română”, LXXVII (1959), nr. 7-10, pp. 911,912. 
12 Pr. Dr. Ioan V. Dură, art. cit, p. 555. 
13 Ibidem, p.558. 
14 Dr. Iorgu D. Ivan. art. cit., p. 526. 
15 Rânduiala la prepararea, fierberea şi sfinţirea Mirului, Tipografia Cărţilor Bisericeşti în 
Bucureşti, 1942. 
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prezintă mulţimea darurilor Duhului Sfânt. 
În funcţie de cantitatea de vin şi de undelemn, care este stabilită după 

necesităţile Bisericii, respective, „în rânduială” este stabilită şi proporţia în 
care vor fi adăugate celelalte elemente aromate. „Rânduiala” mai prevede de 
asemenea uneltele necesare pentru prepararea şi fierberea Mirului. 

Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în toate Bisericile Ortodoxe se să-
vârşeşte în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare din Joia Săp-
tămânii Patimilor. Însă prepararea materiilor începe chiar înainte de Dumi-
nica Floriilor.  

Astfel în zilele de joi şi vineri din săptămâna a şasea a Postului Mare, 
se pisează mărunt şi se cern prin sită materiile tari, iar în Sâmbăta lui Lazăr 
se aduc toate materiile şi vasele la Biserică aşezându-se la locul indicat pen-
tru fierbere. 

Luni în Săptămâna Patimilor, după Utreniei, se aşează masa cu materi-
ile şi vasele necesare în mijlocul Bisericii. Se săvârşeşte apoi sfinţirea apei, 
fie de către întâistătător sau vreun delegat al acestuia apoi se clătesc materii-
le şi vasele şi tot ce va fi folosit la fierbere.  

Agheasma rămasă este turnată în vasul destinat fierberii care mai apoi 
este aşezat pe foc. Focul este aprins de către întâi stătător, apoi câţiva clerici 
rânduiţi supraveghează întreaga operaţiune clătind cu agheasma încălzită 
toate vasele destinate preparării, fierberii, şi păstrării Mirului. În caz că a 
mai rămas agheasma, se aruncă la loc curat. 

După aceea preotul rânduit stinge focul şi se dezbracă de veşmintele 
cu care a fost îmbrăcat tot timpul cât a îndeplinit cele menţionate de mai sus. 
De altfel, pentru importanţa ce se acordă preparării şi fierberii Mirului toţi 
clericii însărcinaţi cu această minune vor fi îmbrăcaţi în stihar, epitrahil, 
brâu şi mânecuţe în tot timpul fierberii în zilele de luni, marţi şi miercuri, iar 
unul din diaconi va citi Evanghelia în tot timpul fierberii16. 

Marţi după ce începe citirea Ceasurilor, preotul rânduit aprinde focul 
şi toarnă jumătate din cantitatea de vin stabilită într-o căldare mai mică 
punându-l la foc. Până ce se încălzeşte vinul 28 de plante din cele 36 sunt 
amestecate pe o hârtie curată, apoi sunt amestecate în vin cu ajutorul a două 
lopăţele mici. Pe măsură ce amestecul se îngroaşă se adaugă vin până la trei 
sferturi din cantitatea finală. Se lasă la fiert aproximativ două ore după care 
se dă la o parte întregul amestec şi se lasă să se răcească17 . 

Miercuri, după Utrenie, preotul rânduit aprinde din nou focul şi încăl-
zeşte iarăşi conţinutul până se fluidizează, adăugându-se restul cantităţii de 
vin. Întregul conţinut se toarnă într-o căldare mai mare adăugându-se întrea-
                                                 
16 Dr. Iorgu D. Ivan, art. cit., p. 527. 
17 Ibidem.  



Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir 

 53

ga cantitate de undelemn prevăzută, după care se aşează iar la foc timp de 
patru ore, preoţi rânduiţi mestecând conţinutul cu lopăţelele neîntrerupt. 
După ce undelemnul se încălzeşte, se adaugă alte cinci esenţe iar după apro-
ximativ trei ore şi jumătate de fierbere, se adaugă a treizeci şi şasea esenţă. 
După ce se termină fierberea se adaugă a 35 esenţă după ce în prealabil 
amestecul a fost înlăturat de pe foc. Seara după Pavecerniţă, undelemnul se 
trece cu lingura într-un vas mai mare, este reîncălzit, se strecoară apoi în alt 
vas, turnându-se a 36 esenţă după care focul se stinge18.  

Nu este greu să înţelegem care este simbolistica acestor procedee. 
Mulţimea şi varietatea mirodeniilor simbolizează, după cum am văzut la 
Sfinţii Părinţi, mulţimea şi felurimea darurilor şi a puterilor Sfântului Duh. 
Agheasma încălzită simbolizează căldura Sfântului Duh, iar aburul rezultat 
simbolizează prezenţa Duhului la sfinţirea Sfântului Mir tot aşa cum şi la 
Facere „se purta pe deasupra apelor” (Facere I, 2). Mirodeniile folosite în 
compoziţia Mirului erau întrebuinţate în vechime la balsamurile cu care erau 
unse trupurile morţilor spre a le feri de putrezire, în cazul Mirului, ferind 
trupurile unse de „stricăciunea morţii cu care diavolul a pus stăpânire peste 
oameni prin păcatul protopărinţilor”19. 

După ce s-a săvârşit întregul procedeu al preparării Mirului, preotul 
rânduit îmbracă şi felonul, apoi citeşte o rugăciune de mulţumire lui Dum-
nezeu, apoi întorcându-se spre credincioşii din Biserică spune din altar: 
„Săvârşitu-s-au lucrul şi s-au îndeplinit” adăugând, după ce repetă această 
formulă, şi clericii: „mai ales pentru rugăciunile Născătoarei de Dumne-
zeu”20. 

După cum am amintit, Sfinţirea Mirului deja preparat se face la Sfânta 
Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia din Joia Mare. 

Astfel, la sfârşitul Paremiilor de la Vecernia din cadrul Liturghiei 
Sfântului Vasile, Întâistătătorul cădeşte altarul şi Biserica, apoi revenind în 
altar, citeşte prima rugăciune din cele patru prevăzute. Urmează cea de-a 
doua rugăciune, citită de arhiereul cu rangul cel mai mare după Întâistătător, 
după care se continuă slujba cu cântarea „Sfinte Dumnezeule”. La Vohodul 
Mare, vasele cu Mir sunt purtate de arhimandriţi înaintea Sfântului Disc, fi-
ind precedate de purtători de făclii aprinse având în mană ripide pe care le 
ţin deasupra Sfintelor vase. Vasele cu Mir sunt preluate dintre uşile împără-
teşti de către Întâistătătorul şi de ceilalţi arhierei fiind aşezate în partea stân-
gă a Sfintei Mese. La cuvintele „Şi să fie milele Marelui Dumnezeu...”, În-

                                                 
18 Ibidem, p. 528. 
19 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a III-a mystagogică, p. 7, la Pr. Prof, Ene Bra-
nişte, art. cit., p. 596. 
20 Dr. Iorgu D. Ivan, art. cit., p. 528. 
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tâistătătorul descoperă vasele cu Mir, însemnează de trei ori cu semnul cru-
cii, apoi citeşte cu voce tare a treia şi a patra rugăciune de sfinţire. La finalul 
celei de-a patra rugăciuni iarăşi însemnează vasele cu semnul crucii rostind 
formula: „Se sfinţeşte Mirul acesta cu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea 
Duhului Sfânt, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”21. 

Liturghia se continuă, iar în acelaşi timp cu Sfânta Împărtăşanie sunt 
duse la Proscomidiar şi vasele cu Sfântul şi Marele Mir, de acolo fiind tur-
nat în vase mai mici.  

Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir se săvârşeşte în cadrul Liturghiei 
din Joia Mare din două motive. În primul rând, pentru faptul că, miercuri, cu 
o zi înainte se face pomenirea femeii celei păcătoase care a spălat cu Mir de 
mare preţ picioarele Domnului. Al doilea motiv, pentru care sfinţirea Miru-
lui se săvârşeşte în Joia Mare, este că sfinţirea strânge în jurul Sfântului Al-
tar pe toţi Prea Sfinţiţii Arhierei, ca odinioară Sfinţii Apostoli în jurul Mân-
tuitorului la Cina cea de Taină, care se prăznuieşte în seara acestei zile22.  

Din cele prezentate mai sus ne putem da seama de efortul imens făcut 
de înaintaşii noştri pentru a proclama autocefalia Bisericii noastre strămo-
şeşti, prin Sfinţirea Marelui Mir de către ierarhii acestei Biserici sfinte, la 
noi în ţară. De asemenea vedem şi importanţa de care se bucură această ma-
terie în Biserică atât din rigoarea cu care se respectă reţeta preparării acestei 
materii sfinte, precum şi din participarea tuturor ierarhilor ţării la sfinţirea 
ei. 
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Hegel, filosoful german trăitor în crucea secolelor XVIII şi XIX, 

(1770-1831), afirma că filosofia este o fiică a epocii în care a fost scrisă. 
Aserţiunea poate fi extinsă şi asupra altor domenii ale creaţiei umane: litera-
tură, arte plastice, sociologie. De asemenea, se susţine ideea că istoria socie-
tăţii în mersul ei are un singur sens, numai înainte, nu se întoarce. Filosofii 
au dat diferite interpretări evoluţiei omenirii. De pildă, la noi Vasile Conta 
înţelegea evoluţia societăţii ca o undă cu momente, ramuri, de urcuşuri şi 
coborâşuri. Lucian Blaga explica spiritul românesc prin cunoscuta metaforă, 
deal-vale. Revenind la Hegel, filosoful dialecticii obiective, vedea mişcarea 
ca o spirală, ideea trecând prin mai multe stadii, afirmaţie-negaţie-negarea 
negaţiei sau teză-antiteză-sinteză. 

Deşi istoria nu are marşarier, dacă o asemănăm cu o maşină, putem 
spune că după ani mai trece prin acelaşi loc. Conducătorul maşini observă 
unele schimbări, dar nu atât de mari încât să nu mai recunoască locul. Ba 
unele aspecte nu s-au schimbat deloc, au rămas încremenite. În 1904 Con-
stantin Rădulescu-Motru publică prima lucrare de dimensiuni mai ample, 
Cultura română şi politicianismul (C. Rădulescu-Motru, Personalismul 
energetic şi alte scrieri, Editura Eminescu, Bucureşti,1984, p. XI). Eu deţin 
un volum din opera amintită datat tot 1904, ediția a II-a, ceea ce înseamnă 
că lucrarea s-a bucurat de o bună primire, chiar de la prima apariţie. Rezultă 
că scrierea lui C.R.-M. era bine ancorată în problemele timpului, era o fiică 
a epocii 

Câteva consideraţii de redactare. Cartea cuprinde şapte capitole. Fie-
care capitol are la început o casetă cu problemele, numerotate, de fapt sub-
capitole, care vor fi tratate. Lecturarea acestora înainte de a citi opera îţi ofe-
ră o imagine sintetică asupra conţinutului lucrării. Desigur. cititorii operei 
lui C.R.-M. cunosc acest procedeu al autorului, fiindcă la toate scrierile, mă 
refer la cele în volum şi de întindere mai mare, este folosit la tehnoredactare. 
De asemenea, C.R.-M. însoţeşte fiecare din lucrările sale cu o introducere. 
Amintesc aceste chestiuni fiindcă mi-au fost de mare folos în urmărirea pro-
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blemei ce m-a interesat, anume politicianismul din timpul lui Motru pe care 
îl pun faţă în faţă cu politica ce se face astăzi pe Dâmboviţa. După ce am ci-
tit cartea şi cunoscând ce se întâmplă astăzi în politica românească îmi per-
mit să spun că totul a fost şi este original la noi, şi ce se întâmpla la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX şi ce se petrece în prezent. 

O altă, problemă tot de redactare, este înserierea titlului pe pagina de 
carte. Sintagma Cultura română este scrisă cu litere aldine, bold, cum se 
spune azi la calculator, iar cuvântul politicianismul este scris cu litere mai 
mici şi normale. Rezultă că în viziunea lui Motru felul de a face politică este 
subordonat nivelului cultural al individului. Vorbind în termenii Persona-
lismului energetic, opera lui fundamentală, potenţialul energetic de a elabora 
proiecte politice depinde de gradul de cultură de care dispune acesta. Mer-
gând mai departe cu raţionamentul, deducem că măsurile politice ale unui 
partid sunt influenţate de calitatea culturală a membrilor săi. 

Cea mai mare parte din carte este dedicată problemelor culturii. Dacă 
în abordarea chestiunilor politice se referă cu precădere la ţara noastră în ra-
port cu comportarea politică din ţările cu o cultură formată (Germania, Fran-
ţa, Statele Unite), în problemele de cultură aria geografică cuprinsă este 
mult mai largă, C.R.-M. ne face o prezentare comparativă dintre cultura din 
ţările amintite mai sus şi ţări de pe alte continente, Japonia sau China de pil-
dă, care, consideră el, nu au o cultură formată, ci doar o civilizaţie. Cultura 
română este şi ea în formare şi de aici toate relele ce se abăteau asupra unui 
popor talentat. Vinovaţi sunt, desigur, cei ce se întorc în patrie, cu studii în 
străinătate, care s-au rupt de filonul moral sănătos al românului, în special, 
al ţăranului. Aceştia sunt politicianii criticaţi dur de C.R.-M. încă din prefaţa 
cărţii.  

Pentru Rădulescu-Motru politicianismul este o practicare meşteşugită 
a drepturilor politice, prin care câţiva dintre cetăţenii unui Stat, tind şi une-
ori reuşesc să transforme instituţiunile şi serviciile publice, din mijloace 
pentru realizarea binelui public, cum el ar trebui să fie, în mijloace pentru 
realizarea intereselor personale. În viziunea lui C.R.-M. politicienii îşi rea-
lizează acest deziderat nu recurgând la violenţă, ci cu consimţământul ace-
lora, căror este menită să le aducă pagubă. Cetăţenii îi consideră pe politi-
cieni ca pe o plagă şi nu nişte despoţi. 

În aceeaşi prefaţă autorul de mai târziu al operei Personalismului 
energetic are câteva reflecţii de ordin economic. El face deosebire între in-
dustriaşi şi capitalişti, ceea ce nu corespunde concepţiilor economice actua-
le, industriaşii fiind capitalişti, fiind de fapt pilonii societăţii capitaliste, 
deşi, în ultimul timp, o pondere tot mai mare o are capitalul bancar şi specu-
lativ. Pentru a exista bănci, bursa, a trebuit mai întâi să existe producţia, in-
dustria, agricultura, transporturile, comerţul. Mi se pare de profundă perti-
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nenţă şi de reală actualitate afirmaţia că marii capitalişti şi marii industriaşi 
sunt indiferenţi asupra originii de unde vine câştigul. Pentru ei esenţialul 
este să fie satisfăcuţi… 

In continuare C.R.-M. ne explică - vorbind în termeni economici actu-
ali - cum este posibil exportul de capital, cum sunt posibile investiţiile în al-
te ţări, cum se obţin profiturile. Uneori se face şi prin constrângere forţată. 
(Dacă ar fi contemporan cu noi poate scria că nu rare ori se face şi prin con-
strângere forţată). Dar fiindcă mijloacele violente au mari riscuri se apelează 
la sprijinul politicianului. Ajutorul acestuia este mai preţios decât orice pu-
tere armată. Cu ajutorul politicianului capitalurile trec uşor graniţele ţărilor, 
acesta fiind, după spusele lui Rădulescu-Motru, duşmanul de moarte al zidu-
rilor chinezeştii. C.R.-M. vedea însă curgerea capitalurilor doar într-o singu-
ră direcţie, de la ţările dezvoltate, Germania, Franţa, Statele Unite spre state-
le tinere, nedezvoltate. De la începutul secolului trecut, când Rădulescu-
Motru a scris cartea despre care vorbim, economia capitalistă a făcut paşi 
uriaşi, geografia economică a lumii este cu totul alta. Acum şi pieţele ţărilor 
dezvoltate sunt cucerite de capital străin.  Capitalurile asiatice sunt concu-
rente puternice ale capitalului american, german, francez etc. Dar ce este iz-
bitor de actual în afirmaţiile lui Constantin Rădulescu-Motru, cel puţin pen-
tru România, este că politicianul de la noi este gata, pentru a asigura intere-
sul său personal, să facă concesii de orice natură în domeniul afacerilor 
publice. El este tipul omului care câştigă fără muncă, şi care îndeamnă şi 
pe alţii să urască munca cinstită. Politicianul este purtătorul spoielii de ci-
vilizaţiune, şi prin aceasta dizolvantul cel mai puternic pentru unitatea vieţii 
naţionale a popoarelor tinere… Numai că românii nu sunt un popor tânăr, ci 
mai mult îmbătrânit, cu apucături noi. 

* * * 
În continuare voi extrage din exegeza lui Rădulescu-Motru şi alte note 

de ordin politic, de actualitate surprinzătoare. După cum am afirmat mai îna-
inte, lucrarea are ca preponderenţă analiza fenomenului cultural de la noi şi 
din alte ţări, China, Japonia, de pildă, considerate de el, oarecum pe nedrept, 
că aveau o cultură în formare. 

Perioada peste care C.R.-M. a pus lupa criticii sale este secolul XIX, 
în special a doua jumătate a acelui secol. Autorul a fost elev al lui Titu Ma-
iorescu şi de aici nu numai admiraţia pentru mentorul său dar şi acceptarea 
ideilor autorului Beţiei de cuvinte faţă de cultura şi civilizaţia română. Nu 
înseamnă că Rădulescu-Motru este un epigon al lui Maiorescu, ci are pro-
pria lui cale, modul său propriu de gândire. Teoria formelor fără fond, pre-
cum şi alte idei maioresciene vor fi integrate viziunilor lui filosofice nu fără 
unele corecturi proprii. Totuşi, pentru C.R.-M., In istoria filosofiei româ-
neşti, Titu Maiorescu, va rămâne un nume distins şi consideră că odată cu 
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T.M. începe trezirea gândirii filosofice româneşti sub influenţa culturii. Gh. 
Al. Cazan, în studiul , Schiţă a unei vieţi, aşezat ca prefaţă la volumul C. 
Rădulescu-Motru,  Personalismul energetic şi alte scrieri, ne atrage atenţia 
că trezirea gândirii filosofice româneşti are ca predecesori pe Dimitrie Can-
temir, pe iluminişti şi alţi slujitori de meditaţii metafizice. 

De asemenea, ca şi Maiorescu, C.R.-M. va fi influenţat de gândirea, 
cultura şi civilizaţia germană, Germania fiind ţara în care şi-a făcut studiile 
de bază, şi-a luat doctoratul, după ce trecuse pe la Ecole de Hautes Etudes, 
Paris, unde a audiat cursurile mai multor filosofi şi psihologi renumiţi şi a 
lucrat şi într-un laborator de psihologie experimentală. 

Cultura este o condițiune indispensabilă pentru dezvoltarea popoare-
lor… Poporul fără cultură n-are istorie este crezul lui  Rădulescu-Motru. 
Citez mai departe alte câteva fragmente, doar câteva, pentru a demonstra 
importanţa pe care o acorda acesteia şi care-l definesc pe C.R.-M. şi un filo-
sof al culturii, un pionier pentru România în acest domeniu, deşi nu cultura a 
fost preocuparea lui teoretică principală. […] bunurile sufleteşti, din cari e 
constituită cultura, sunt în realitate singurile baze mai durabile pentru în-
temeierea unei vieţi sociale.[…] Singure numai bunurile sufleteşti deschid 
muncii o existenţă superioară şi durabilă; prin mijlocirea lor viaţa individu-
lui se înnobilează şi profită obştii. 

Credinţele religioase, obiceiurile, instituţiunile şi valorile morale, 
operile de artă şi adevărurile ştiinţei, sunt singurile cari înving moartea. 
Definiţiile contemporane includ în conceptul de cultură şi valorile materiale 
pe care le realizează un popor, (Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 
1986), dar aceasta este o altă problemă de discutat. 

Un subcapitol este rezervat analizei conceptelor de pseudocultură, se-
micultură şi cultură desăvârşită, pseudocultura, semicultura fiind etape între 
barbarie şi cultura desăvârşită, evidenţiind trăsăturile popoarelor care se află 
într-una din ipostazele  arătate mai sus. Nici o creaţiune puternică nu zgudu-
ie până la temelii sufletul poporului pseudocult. La dânsul toate se petrec la 
suprafaţă Totuşi poarele pseudoculte se află pe o treaptă superioară popoa-
relor aflate în barbarie. În mijlocul poporului pseudocult lupta pentru exis-
tenţă este mai potolită şi mai umană. Individul este desrobit de sub tirania 
instinctelor sociale. Iată însă laturile negative ale individului pseudocult. În 
momentele grele, când fericirea sa este ameninţată, el are două scopuri si-
gure: ori schimbarea de loc << ubi bene ibi patria>>; ori protecţia unui 
popor puternic. Niciun regret nu-l leagă de pământul ce-l locuieşte[…] Pre-
tutindeni este la el acasă.  

Dacă pseudocultura, după C.R.-M., este un fapt rău întocmit, semicul-
tura, deşi întâlnim unele deficienţe ale pseudoculturii, este un proces încă 
neterminat în drumul culturii spre desăvârşire. Dar nu orice popor poate 
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ajunge la cultura adevărată, doar cele cu calităţi deosebite. Care sunt aces-
tea? Educat în şcolile Apusului, este lesne de înţeles. În afară de Germania, 
Franţa, Anglia, C.R.-M. aminteşte Statele Unite. E puţin straniu că sunt date 
uitării popoare ca grecii, egiptenii, chinezii, popoarele Orientului Mijlociu, a 
căror cultură stă la baza culturii şi civilizaţiei europene şi, implicit, şi a 
Americii. 

 În ce situaţie se afla România sfârşitului de secol XIX  şi începutului 
celui de al XX-lea al existenţei sale. Netăgăduit, până la o cultură desăvâr-
şită nu s-a ridicat niciodată poporul român. Niciuna din creaţiunile sufletu-
lui său n-a reuşit să întipărească în istoria omenirii nota individualităţii sa-
le; în nici o ramură de activitate el nu a realizat neîntrecutul. Dar continuă 
autorul, Personalismului energetic, parcă pentru a îndulci situaţia, sau poate 
că şi-a reamintit că şi el este român iar aşchia seamănă cu trunchiul copacu-
lui, poporul român,[…]din timpurile cele mai vechi şi până acum de curând, 
el s-a menţinut într-o stare de semicultură onorabilă.(subliniere E.B.) În ce 
constă onorabilitatea românilor:[…] caractere necioplite dar turnate dintr-o 
bucată. Arta ştiinţa, morala, obiceiurile ţărei, atât cât erau şi cum erau, în-
tregeau de minune sufletul strămoşilor noştri. Când s-a stricat această  situa-
ţie? Ultima generaţie purtătore a tradiţiei strămoşeşti a realizat actul Unirii 
de la 1859. În locul efortului pentru formarea conştiinţei naţionale, tinerii au 
găsit calea libertăţilor politice. Sensul era invers, susţine C.R.-M., nu de la 
dezvoltarea economică, culturală spre libertate, ci de la politică spre civiliza-
ţie. Talismanul era politicianismul. Vinovată este generaţia paşoptistă pro-
povăduitoarea libertăţilor politice. Suprema ţintă a politicianismului şi prin 
tr-însul a românului, de acum înainte este să placă Europei. Şi ca să placă 
Europei au tras la indigo instituţiile, ordinea întâlnită în Apus. Motru îi acu-
ză de mimetism, trăsătură caracteristică unor vieţuitoare pentru a putea su-
pravieţui dar şi pentru a obţine avantaje. Tot el ne spune că […]la mimetism 
n-a luat parte întreg poporul românesc, ci numai pătura sa de sus, elita 
conducătorilor[…]. Poporul român a rămas şi azi foarte puţin civilizat, pe 
gustul Europei; dar, în schimb, cât de mare a fost succesul acestei civiliza-
ţiuni în pătura conducătoare! În finalul capitolului, Motru îşi exprimă în-
crederea în consolidarea culturii române chiar de la începutul secolului XX 
şi îşi încheie analiza printr-un citat din N. Iorga dintr-un articol apărut în 
semănătorul Nr 20 (1903): O nouă epocă de cultură trebuie să înceapă pen-
tru noi. Trebuie, sau altfel vom muri! Și e păcat, căci rânduri lungi de stră-
moși cinstiți ni stau în urmă și n-avem dreptul să ne înstrăinăm copiii. 

După ce în capitolele de la mijlocul cărţii tratează probleme de cultură 
de ordin general cu referiri la statele din Apus şi Orient, în capitolele de 
sfârşit revine în deosebi la ţara noastră, cu o critică foarte virulentă la adresa 
politicii şi politicienilor. În funcţie de interese, susţine el, cetăţeanul român 
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gândeşte una, reprezentaţia este alta, noţiunile îşi schimbă mereu sensurile. 
Logica lui nu este internă, în creierul său, ci externă, în împrejurări…. As-
tăzi noţiunea de imoralitate şi noţiunea de dreptate bisericească se resping; 
mâine se împacă. Şi autorul vine cu multe exemple pentru a ne convinge că 
afirmaţiile dumnealui sunt adevărate. Vorbele care la alte popoare au un 
sens, la noi sunt goale de conținut. 

 O critică aspră adresează justiţiei. Pentru frumuseţea argumentării re-
dau un fragment mai mare: Justiţia! Instituţiile publice!...- Ai pe cineva la 
Tribunal? – Ai pe cineva la Prefectură? – Ai pe cineva la Bancă? – Ai pe 
cineva la Credit?...Acest veşnic cineva! El face şi desface! El este realul, ac-
tualul. –Nu pot iubitule, se opune legea. - Dar când vrea cineva… Dacă ai 
pe acest cineva mai ai strade curate, ai gaz de luminat, ai loc rezervat pen-
tru copilul tău la şcoală, ai pe comisar amabil şi pe judecător complesant, 
ai în jurul tău o sumă de oameni bine crescuţi… Şi puterea lui acest cineva 
nu s-a sfârşit. 

De la analiza gravă când e vorba de economie, de viaţa socială, C.R.-
M. trece la ironie, la umor, când abordează situaţia artei, a literaturii în spe-
cial. Iată un scurt dialog imaginat, sau poate real, în orice caz care reflecta o 
realitate, redat în cartea amintită la pagina 140. 

– Leneşule, îmi zice unul. care-’mi voia de altfel binele, eşti destul de 
sănătos şi inteligent ca să-ţi câştigi viaţa. Ci umbli cu versuri şi cu cerşeto-
rii? Te sfătuiesc ca să te apuci de o muncă cumsecade, serioasă… 

[….] Am apelat la mintea şi patriotismul tuturor românilor pe cari 
eram obişnuit a-i vedea represintând puterea statului. 

– Suntem în criză, domnule, mi se răspundea pretutindeni, nu avem 
timp să ne gândim şi la trântori cari visează. Ţara are nevoie de economii 
urgente 

– Dar şi criza literară e o înjosire pe care trebuie să o evităm. 
– Criza literară! Cine se ocupă de criza literară? La Berlin, impor-

tant este să se ştie dacă avem recoltă sau nu. De o fi lipsă de poeţi n-are să 
ne vină controlul european, dar de o fi lipsă de bani, desigur. (subliniere 
E.B.) 

– Dar o ţară fără cultură proprie…este o ţară barbară,… este un sim-
plu grânar la dispoziţia străinătăţii… 

 Şi îşi încheie Rădulescu-Motru pledoaria sa pentru cultura română. 
Sărmane poet, odiseea ta e tristă, e foarte tristă. Dar îţi rămâne o cale care 
să-i pună sfârşit.: este calea pe care ţi-o deschide politicianismul! Cântă 
gloria acestuia! (sublinierea E.B.) 

Calea a fost bătătorită de mulţi alţii. Ea este totuşi singura care te va 
duce pe sub arcuri de triumf. 

Muntenia şi Moldova sfârşitului de secol XIX se deosebeau esenţial 
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de Muntenia şi Moldova începutului aceluiaşi secol. În primul rând că se re-
alizase Unirea de la 1859, pas hotărâtor pentru modernizarea ulterioară a ţă-
rii. C.R.-M. subliniază acest fapt şi vinovaţi pentru decăderea ulterioară sunt 
politicienii care au adus în ţară ideile de libertate, egalitate dreptate ale Apu-
sului. Dezvoltarea economică n-a fost în concordanţă cu formarea şi dezvol-
tarea culturii naţionale, avuţia nu s-a distribuit corect. […] minoritatea pur-
tătoare a civilizaţiunii, reţine pentru dânsa din bugetul statului un beneficiu 
prea mare, disproporţionat de mare în comparaţie cu valoarea serviciilor 
pe cari ea le aduce poporului român. Această minoritate, spune autorul, își 
permite chiar capriţii şi gusturi de milionar american… şi toate din punga 
contribuabilului în timp ce acesta care este format din imensa majoritate a 
poporului român, trăieşte la ţară în bordeie, fără igienă…decimat de mize-
rie. Minoritatea se bucură de privilegii fără a fi cu ceva superioară poporu-
lui. Pentru a-şi întări aserţiunea, C.R.-M. ne dă un citat dintr-un articol scris 
de Eminescu în „Timpul”, opt aprilie 1882, în care afirmă că păturile super-
puse sunt  mult inferioare rasei poporului român. 

Ex nihilo nihil. Din nimic nu se creează nimic. Avuţia României s-a 
realizat pe baza împrumuturilor. Dar acestea vor trebui plătite. Economiile 
adunate de locuitorii ţărilor mari şi puternice nu se revarsă asupra ţărilor 
mici, cu scopul de a veni în ajutorul acestora, ci pentru a-şi întregi ele 
procesul lor de dezvoltare. Ele sunt ca nişte uriaşe fiinţe tentaculare care 
caută peste tot locul hrană şi adăpost. Ele vin împinse de legea lor de creş-
tere, iar nu de hatârul celor săraci. (Subliniere E.B.) 

Referindu-se la reformele politicienilor, C.R.-M. închei capitolul al 
VI-lea, cu o frază zguduitoare: Reformele săvârşite în România de către po-
liticieni sânt, unele spre folosul aparent al generaţiunilor de astăzi; şi toate 
spre paguba reală a generaţiunilor de mâine. 

În finalul capitolului şapte, Rădulescu-Motru îşi exprimă încrederea că 
poporul român va găsi calea înlăturări politicianismului, a mizeriei. Vântul 
unei puternice reacțiuni de sănătate (desigur morală) va goni de pe cerul 
culturii române nourii cei groşi ai pseudoculturii de astăzi. 

 Să avem încredere! îşi încheie el cartea. 
* * * 

Din 1904, anul apariţiei cărţii Cultura română şi politicianismul şi pâ-
nă în prezent, poporul român a trecut prin multe momente hotărâtoare pentru 
istoria sa. După felul în care s-a comportat, nu poate fi considerat ca semi-
cult sau, şi mai rău, că ar fi avut o pseudocultură. De altfel, fiecare popor are 
propria cultură, care nu poate fi considerată nici semicultură, nici pseudocul-
tură. E vorba aici de nivelul de civilizaţie, de care datorită unor împrejurări 
istorice, unele popoare se bucură mai mult sau mai puţin. Istoria omenirii nu 
are un mers liniar, unele culturi au devenit istorie ca şi popoarele care le-au 
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făurit şi le-au purtat, altele au luat fiinţă mai târziu şi se află într-o perioadă 
de înflorire. Judecăţi de valoare asupra uneia sau alteia sunt greu de pronun-
ţat, dacă nu ai o gândire obiectivă. 

Cât priveşte aserţiunea lui Constantin Rădulescu-Motru că în perioada 
de la sfârşitul secolului XIX şi începutul celui de al XX-lea poporul român 
se afla într-o perioadă de pseudocultură este greu de acceptat, trebuie făcută 
o disjuncţie clară între felul de a fi, de comportament, al celor ajunşi în frun-
tea ţării, fără a fi oameni de frunte, şi restul poporului. În acel timp au trăit și 
contribuit la formarea culturii românești Hașdeu, Titu Maiorescu, Eminescu, 
Alecsandri, Grigorescu, Porumbescu, Haret, Vlaicu, Creangă, Slavici, Ion 
Ionescu de la Brad, Caragiale, Vasile Conta, se afirma Iorga, iar lista cu per-
sonalități din galeria de aur a culturii române nu se termină cu ei. Unii au 
fost și politicieni și nu de duzină. Nici poporul n-a fost mai prejos în Unirea 
Principatelor, Războiul de Independenţă, iar mai târziu în Primul Război 
Mondial.  

Perioada dintre cele două războaie mondiale este considerată, pentru 
România, ca o etapă de vârf în cultura românească. Într-adevăr, dezvoltare 
ştiinţei, a literaturii, a filosofiei, a învăţământului a făcut paşi mari în aceşti 
ani. Politicienii, prin comportarea lor în afară de momentul Unirii de la 
1918, nu s-au situat însă prea departe de politicienii criticaţi de C.R.-M. Nici 
poporul, în special lumea satelor, nu trăia în condiţii deosebite de cele de la 
începutul secolului XX. Iar dacă luăm ştiinţa de carte ca element important 
în însuşirea culturii, situaţia nu se prezintă de loc roză. S-au păstrat elemen-
tele de cultură tradiţionale, cele din moşi strămoşi, ca ţesutul, olăritul, prelu-
crarea lemnului, cusutul, creşterea viermilor de mătase, albinăritul, plutări-
tul, cu unele mici schimbări. O însuşire masivă a elementelor de cultură 
modernă creată în ţară sau importate, care să determine schimbări vizibile în 
modul de viaţă, în special al ţărănimii, nu a existat. Ca trăitor în această pe-
rioada, diferenţele dintre cultura română şi cea din Apus le-am văzut în mo-
dul de comportare al soldatului german față de cel al românilor. Dar dacă ne 
gândim la atrocităţile fascismului, săvârşite cu o participare masivă a popo-
rului german, ce fel de cultură avem în faţă? Dar manifestările rasiste din 
S.U.A., izbucnite în plin secolul XX, în ce fel de cultură le putem include? 
Fenomenul cultural pare a fi mult mai complex decât l-a tratat C.R.-M., prin 
împărţirea culturii în pseudocultură, semicultură, cultură desăvârşită, inclu-
zând popoarele ca într-un pat al lui Procust în această triadă. Se pare că nu 
numai indivizii au momente de rătăcire ci şi popoarele. Că în spatele acesto-
ra stau politicieni, şi în spatele politicienilor stau marile trusturi financiare 
este o realitate a timpurilor moderne. 
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„Măreţia este cel mai înalt grad al 

 frumuseţii şi măreţ poate să fie numai  
ceea ce are unitate şi armonie”  

Ioan Slavici 
 

Să considerăm o problemă de 
estetică. Fie un segment de dreaptă. 
Care este cea mai „plăcută” împărțire 
a acestui segment în două părți? Unii 
ar spune că în două jumătăți, alții ar 
spune că în proporție de 3:1  

Grecii însă, au considerat secţiunea de aur, pe care Euclid a denumit-o 
ϕ, şi care reprezintă împărţirea a unui segment de dreaptă în ceea ce el a 
numit „medie” şi „extremă raţie”. Iată cuvintele lui: „Spunem că un segment 
de dreaptă a fost împărțit în medie şi extremă raţie atunci când segmentul 
întreg se raportează la segmentul mai mare precum se raportează segmen-
tul cel mare la cel mai mic”. 

Secţiunea de Aur a segmentului a+b din desen este realizată atunci 
când raportul dintre a+b şi a este egal cu raportul dintre a şi b. În această 
ilustraţie a este numit „extremă raţie”, iar b este numit „medie”. 

Cu alte cuvinte, în imaginea din dreapta, dacă ϕ= =
+

b
a

a
b a, atunci 

segmentul a+b a fost împărţit într-o secţiune de aur cu simbolul ϕ. 
Care conduce la: 0 1 2= − −ϕ ϕ(*) 
Raportul de aur este un număr irațional, soluţia pozitivă ecuaţiei: 

... 6180339887 . 1
2

5 1
≈

+
= ϕ 
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Tabelul de variaţie al funcţiei ℜ →ℜ: f, 1 ) (2− − =x x x f este: 
 
x –∞         –1         

2
5 1−            

2
1                

2
5 1+        2          ∞ 

f(x)
∞            1             0                

4
5
−                   0            1            ∞ 

 
 

Punctul 
2
1

0= x este  minim.  

Considerăm o diviziune a inter-
valului [–1,2], de puncte echidistante 
cu pasul de 0,1. În fiecare nod al divi-
ziunii calculăm valoarea funcţiei. Tra-
săm graficul funcţiei f prin punctele 
astfel calculate folosind CHART 
WIZARD.   

Observăm că pe intervalul [–0.7, 
–0.6] se găseşte rădăcina negativă a 
ecuaţiei (*) şi că pe intervalul [1.6,1.7] 
se găseşte rădăcina pozitivă a ecuaţi-
ei(*) adică numărul de aur. 

 
1. Metoda bisecţiei sau a înjumătăţirii intervalului 
 
Este cea mai simplă metoda de rezol-

vare numerică a ecuaţiilor neliniare şi trans-
cendente. Singurul ei dezavantaj reprezintă 
un ritm lent de convergenţă, datorat unui 
număr mare de operaţii matematice.  

Metoda are ca baza teorema valorii in-
termediare din analiza matematică şi are ca  
idee reducerea progresivă a intervalului de 
examinare a funcţiei date prin înjumătăţire 
pentru a localiza rădăcina căutată. Deci, fie o 
funcţie  f continuă pe un interval finit a ≤ x ≤ 
b în care există o singură rădăcină. 

Algoritmul care îl aplicăm în Microsoft EXCEL este următorul: 
1. Se calculează c = ( a + b ) / 2. 
2. Dacă f(c) = 0 atunci rădăcina exactă este c. 
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3. Dacă f(a) • f(c) > 0 atunci a = c altfel b = c. 
4. Dacă (b – a) < ε atunci se scrie rădăcina aproximativă c = (a + b) / 

2 şi se opresc calculele, altfel se reia întreg procesul de la pasul 1. 
În diagrama EXCEL  se vede reducerea progresivă a intervalului se 

face prin înjumătăţirea lui şi utilizarea punctului de mijloc drept limita noua 
pentru intervalul ulterior. 

 
2. Ce legătură este între numărul de aur şi şirul lui Fibonacci? 
 
Numerele lui Fibonacci sunt considerate a 

fi, de fapt, sistemul de numărare al naturii, un 
mod de măsurare al Divinităţii, o legătură între 
matematică şi artă. 

Numerele lui Fibonacci nfsunt date de 
următoarea recurenţă: 

0 0= f,  1 1= f,  n n nf f f+ =− +1 1, 1 ≥ n. 
Teorema 1.  
Dacă 1 2+ =x x, atunci avem : 

. 2 ,1≥ + =−n f x f xn n
n 

Demonstraţie 
Se demonstrează prin inducţie după n. 
Pentru n=2 relaţia este evidentă. 
Presupunem că 2 > ∀n avem  2 1

1
− −

−+ =n n
nf x f x. 

Atunci x f x f x x xn n
n n) (2 1

1
− −

−+ = ==x f x fn n2 1)1 (− −+ +  
= 1 2 1) (− − −+ +n n nf x f f=1− +n nf x f. 
 
Teorema 2. (Formula lui Binet). Termenul al n-lea din şirul lui Fi-

bonacci este dat de: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
− ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛+
=

n n

nf2
5 1

2
5 1

5
1, . 0 ≥ n 

Demonstraţie 

Rădăcinile ecuaţiei 1 2+ =x x sunt 
2

5 1+
= ϕşi  

2
5 1−

= ϕ. 

Din Teorema 1, avem 1− + =n n
nf f ϕ ϕ şi ()1 ) 1( 1− + − = −n n

nf f ϕ ϕ. 

În continuare ()n
n nf 5 1= − −ϕ ϕ, de unde rezultă formula lui Binet. 

 

Leonardo din Pisa 
(1170-1250), 

supranumit Fibonacci 
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1) Notăm  cu . 2 ,
1

≥ =
−

n
f

f x
n

n
n 

Se arată  că formula de recurenţă  a şirului ()2≥n n x este:  

n
nx
x1 1 1+ = +, 1 2= x. 

Se demonstrează  că   
2

5 1 lim+
=

∞ →n n
x⇒

1

lim
−

∞ →
n

n
nf

f=ϕ. 

Se demonstrează folosind teorema lui Weierstrass că ()1≥n n x conţine 
două subşiruri  ()1 2≥n n xdescrescător  şi ()1 1 2≥ +n n x crescător  care sunt con-

vergente la 
2

5 1+. 

Deci şirul ()1≥n n x are limita 
2

5 1+
⇒

1

lim
−

∞ →
n

n
nf

f=
2

5 1+. 

2) Considerăm şirul n nx x+ = +1 1, 1 1= x. 
Se demonstrează folosind teorema lui Weierstrass că ()1≥n n x conver-

gente la 
2

5 1+. 

1) Considerăm şirul 
n

nx
x1 1 1+ = +, 1 1= x, 

n

n
nf

f x1
1

+
+= 

Pentru a calcula a 14-a zecimală a numărului ϕ, vom calcula o apro-
ximare  n x a numărului e, cu 
o eroare absolută ε = 10-14. 

Pe prima coloană gene-
răm primele n numere natura-
le prin copiere. În a doua co-
loană calculăm termenii lui 
Fibonacci nf, în coloana a 
treia calculăm câtul a doi 
termeni consecutivi din celu-
lele alăturate.  

Se repetă algoritmul 
(prin simpla copiere a celule-
lor în EXCEL) până când di-
ferenţa dintre doi termeni 
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consecutivi ai şirului de termen general Xn  este mai mică ca eroare absolută 
ε. 

1 nn XXε +−≤ 
X40 = 1.618033988749890. A 14-a zecimală a numărului e este 9. 
 
2) Considerăm şirul 

n ny y+ = +1 1, 1 1= x. 
Pentru a calcula a 14-a zeci-

mală a numărului ϕ, vom calcula 
o aproximare  n x a numărului e, cu 
o eroare absolută ε = 10-14. 

Pe prima coloană generăm 
primele n numere naturale prin co-
piere. În a doua coloană calculăm 

termenii n y, folosind formu-
la de recurenţă.  

Se repetă algoritmul (prin 
simpla copiere a celulelor în EXCEL) până când diferenţa dintre doi termeni 
consecutivi ai şirului de termen general Xn  este mai mică ca eroare absolută 
ε. 

1 nn XXε +−≤ 
X29 = 1.618033988749890. A 14-a zecimală a numărului e este 9. 
 
3. Aplicaţii ale numărului de aur. 
Dreptunghiul de Aur este o forma 

geometrică unică şi foarte importantă în 
matematică. Dreptunghiul de Aur apare în 
natură muzică şi de asemenea este folosit 
deseori în artă şi arhitectură.  

Def. Un dreptunghi în care raportul 
dintre lungime şi lăţime este Phi se numeş-
te dreptunghi de aur. 

Pentru aceasta vom construi un 
dreptunghi în care lungimea şi lăţimea sunt termeni consecutivi  ai şirului 
Fibonacci. 

Dacă vom trasa în interiorul său un pătrat de latură lăţimea sa, drept-
unghiul rămas alături este tot unul „de aur”. Procedeul de generare se repetă 
obţinându-se de fiecare dată un dreptunghi de aur, din acest motiv acest 
dreptunghi mai poartă denumirea de dreptunghi dinamic. 
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Arcele de cerc trasate din colţul pătrate-
lor astfel formate generează aşa-numita spira-
lă logaritmică, unicul tip de spirală care nu-şi 
modifică forma pe măsură ce creşte. Această 
spirală poate fi regăsită în multe aspecte ale 
naturii şi ale Cosmosului. 

Mulţi artişti şi arhitecţi şi-au proporţio-
nat lucrările conform raportului de aur, considerând că acesta conferă lucră-
rii o estetică plăcută. 

Secțiunea de aur a fost folosita intens de 
Leonardo da Vinci. 

Cel mai faimos tablou din lume este un 
exemplu foarte bun pentru a vedea cum a folosit 
da Vinci raportul de aur in arta. Daca desenați un 
dreptunghi in jurul chipului Mona Lisei, acel 
dreptunghi se va dovedi a fi de aur. Dimensiunile 
picturii în sine formează un dreptunghi de aur. 
De asemenea, proporțiile corpului Mona Lisei, 
dezvăluie mai multe raporturi de aur, daca va ui-
tați atent la imagine. De exemplu, un dreptunghi 
de aur se poate desena de la gat pana deasupra 
mâinilor. 

Observați cum toate dimensiunile cheie 
ale camerei si ale mesei in tabloul lui da Vinci, 
„Cina cea de Taină” se bazau pe Secțiunea de 
Aur, care era cunoscuta in perioada renascentis-
ta ca „Proporția Divină”. 

Celebrul număr Phi în ciuda originilor 
sale matematice se găseşte pretutindeni în natu-
ră dovedind chiar şi celor mai neîncrezători că este divin. Plantele, animale-
le şi chiar fiinţele umane sunt caracterizate de rapoarte dimensionale care se 
apropie cu o bizară exactitate de numărul Phi. 

Șirul Fibonacci din matematica, se refera 
la explicațiile metafizice ale codurilor din uni-
versul nostru. Numerele lui Fibonacci sunt con-
siderate a fi, de fapt, sistemul de numărare al 
naturii, un mod de măsurare al Divinităţii. 
Aceste numere apar peste tot în natura, pornind 
de la aranjamentul frunzelor, de la șabloanele petalelor unei flori şi ajungând 
la falangele mâinii umane. Exista o legătura între creşterea naturala a plante-
lor, șirul lui Fibonacci şi numărul de aur – proporția tainica a acestui număr. 
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Spiralele logaritmice se întâlnesc destul de des si în natură. De exem-
plu cochilia unui melc, colții unui elefant sau conurile de pin au formă de 
spirală.  

 
Floarea-soarelui. Unul dintre exemplele cele mai spectaculoase ale 

seriei Fibonacci în natură este floarea-soarelui. 
Oamenii de ştiinţă au măsurat numărul de 

spirale din floarea-soarelui. Ei au descoperit, nu 
doar un singur set de spirale scurte merg sensul 
acelor de ceasornic de la centru, dar, de asemenea, 
un alt set de spirale mai merge sens invers acelor 
de ceasornic, Aceste două spirale frumoase sinuoa-
se ale florii soarelui dezvăluie legătura uimitoare cu seria lui Fibonacci.  

Floarea alăturată cheamă 
Stapelia schinzii şi creşte în 
Namibia, Africa şi este un bun 
exemplu pentru a ilustra Pro-
porția Divină din natură. Dis-
punerea petalelor şi a coroanei 
este făcută exact respectând 
proporțiile 1:1.618. 

Toate creaţiile uluitor de 
frumoase ale naturii sunt, în realitate, manifestări ale unei armonii divine, 
care ne face să intuim că există în permanenţă o anumită necesitate ascunsă 
în spatele oricăror forme. 

Chipul omului are la bază acest 
principiu. De exemplu, raportul dintre 
distanţa de la linia surâsului (unde se 
unesc buzele) până la vârful nasului şi 
de la vârful nasului până la baza sa es-
te aproximativ raportul de aur.  

Într-un chip frumos, ca cel din 
imagine, raportul dintre lăţimea a 
ochilor la lățimea de gurii este de 1: 1,6 ... 

Cunoscut în antichitate de vechii înțelepți, iar apoi în evul mediu de 
marii învăţaţi filozofi, preoţi, alchimişti sau ocultişti, numărul de aur a as-
cuns întotdeauna mari mistere. Astăzi cercetări complexe au ajuns la con-
cluzia ca întreaga natura şi chiar întreg universul este structurat respectând 
fidel proporţia perfectă a numărului de aur. 
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Teoria matematică a probabilităţii a cunoscut o dezvoltare spectacu-
loasa de la fondarea ei de către Pascal şi Fermat printr-un schimb de scrisori 
în 1654, până la apogeul ei de la începutul secolului al XIX-lea, prin opera 
lui Laplace. În acest articol încercăm o conturare a modului în care au evo-
luat în această perioadă înţelesul, matematica şi aplicaţiile acestei teorii. 

 
1. Rezumat 
Blaise Pascal şi Pierre Fermat sunt consideraţi fondatorii probabilităţii 

matematice deoarece au rezolvat problema punctelor, problema divizării 
echitabile a mizelor când un joc corect se întrerupe înainte ca vreun jucător 
să câştige destule puncte. Această problemă se discuta de câteva secole, îna-
inte de 1654, dar Pascal şi Fermat au fost primii care au dat soluţia pe care o 
considerăm acum corectă. Ei au răspuns, de asemenea, la alte întrebări des-
pre şanse în jocurile de noroc. Ideile lor fundamentale au fost popularizate 
de Christian Huygens, în cartea lui De ratiociniis in ludo aleae, publicată în 
1657. 

În secolul care a urmat acestei lucrări, alţi autori, inclusiv James şi Ni-
cholas Bernoulli, Pierre Remond de Montmort şi Abraham de Moivre au 
dezvoltat instrumente matematice mai puternice pentru calcularea şanselor 
în jocurile mai complicate. De Moivre şi alţii au utilizat de asemenea teoria 
pentru a calcula preţurile corecte la anuităţi şi poliţe de asigurare.  

Lucrarea Ars conjectandi a lui James Bernoulli, publicată în 1713, a 
pus bazele filozofice pentru aplicaţii mai largi. Bernoulli a adus ideea filoso-
fică a probabilităţii în teoria matematică, a formulat reguli de combinare a 
probabilităţilor argumentelor şi şi-a demonstrat faimoasa lui teoremă: pro-
babilitatea unui eveniment se aproximează în mod moral prin frecvenţa cu 
care are loc. Bernoulli şi-a prezentat teorema (ulterior numită de Poisson 
„legea numerelor mari”) ca o justificare a folosirii frecvenţelor observate ca 
probabilităţi, de a fi combinate conform regulilor lui pentru a stabili între-
bări practice. Ideile lui Bernoulli au atras atenţia filosofică şi matematică, 
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dar jocurile de noroc, fie în viaţă, fie la masa de joc, au rămas sursa princi-
pală de idei noi pentru teoria probabilităţilor în cursul primei jumătăţi a se-
colului al XVIII-lea.  

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a apărut un nou set de 
idei. Lucrătorii în astronomie şi geodezie au început să dezvolte metode de 
reconciliere a observaţiilor şi cei care studiau teoria probabilităţilor au înce-
put să caute susţinere probabilistică pentru astfel de metode. Această activi-
tate a inspirat invenţia metodei probabilităţii inverse a lui Pierre Simon La-
place şi a beneficiat de evoluţia legii numerelor mari a lui Bernoulli în ceea 
ce noi numim acum „teorema limitei centrale”. A culminat cu publicarea de 
către Adrien-Marie Legendre a metodei „celor mai mici pătrate” în 1805 şi 
cu argumentarea probabilistică pentru cele mai mici pătrate dezvoltată de 
Laplace şi de Carl Friedrich Gauss din 1809 până în 1811. Aceste idei au 
fost cumulate în marele tratat al probabilităţii al lui Laplace, Théorie 
analytique des probabilités, publicat în 1812. 

 
2. Jocurile de noroc 
Jocurile de noroc sunt discutate într-un număr de texte antice, inclu-

zând Talmudul. Un număr de autori medievali, atât mistici cât şi matemati-
cieni, au enumerat căile variate prin care pot apărea jocurile. Dar cele mai 
multe dintre acestea nu erau enumerări de cazuri echiprobabile şi nu erau fo-
losite pentru calcularea şanselor (Kendall 1956, David 1962). 

O carte valoroasă care a precedat teoria probabilităţii a fost Liber de 
ludo aleae a lui Cardano. Această carte a fost probabil scrisă în 1560 (Car-
dano a murit în 1576), dar nu a fost publicată până după lucrarea lui Huy-
gens. Cardano a formulat principiul că mizele într-un pariu echitabil ar tre-
bui să fie proporţionale cu numărul de moduri în care fiecare jucător poate 
câştiga şi a aplicat acest principiu pentru a găsi şansele reale într-un pariu cu 
zaruri. Un alt precursor a fost Galileo, care a enumerat rezultatele posibile la 
o aruncare de trei zaruri pentru a arăta că feţele se adună cu zece mai uşor şi 
de aici mai frecvent decât se adună cu nouă. Această lucrare a rămas de 
asemenea nepublicată până după cea a lui Huygens. Galileo nu a comentat 
problema punctelor, dar aceasta a fost cea mai pregnantă problemă privind 
jocurile de noroc a timpului. A fost discutată de matematicienii italieni încă 
din secolul al XIV-lea, iar Pacioli, Tartaglia, 

Peverone şi Cardano au încercat cu toţii să o rezolve. Tartaglia a ajuns 
la concluzia că nu există nici o soluţie: „Rezolvarea problemei e mai degra-
bă de natură juridică, decât matematică, astfel încât, în orice mod s-ar face 
divizarea, va reprezenta un motiv de litigiu.” Dar Pascal şi Fermat au găsit o 
soluţie şi au adus câteva argumente convingătoare. Fermat prefera să rezol-
ve problema listând modurile în care ar trebui să se desfăşoare jocul. De 
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exemplu, să presupunem că Petru şi Paul au pus ca miză sume egale de bani, 
fiind primii care au câştigat trei puncte şi doresc să oprească jocul şi să îm-
partă miza când lui Petru îi lipsesc două puncte, iar lui Paul doar unul. Paul 
ar trebui să primească mai mult decât Petru, pentru că este înainte, dar cât 
mai mult? Dacă s-ar face încă două jocuri, ar fi patru posibilităţi:  

Paul câştigă primul şi al doilea. 
Paul câştigă primul şi Petru al doilea. 
Petru câştigă primul şi Paul al doilea. 
Petru câştigă primul şi al doilea. 

În primele trei cazuri, Paul câştigă jocul (în primele două cazuri nu es-
te nici măcar nevoie să joace pentru al doilea punct), în al patrulea caz Petru 
câştigă jocul. După principiul lui Cardano, mizele ar trebui să fie în aceeaşi 
proporţie: trei pentru Paul şi una pentru Petru. Dacă mizele se împart acum, 
Paul primeşte trei pătrimi. 

Pascal a preferat o altă metodă, „metoda aşteptărilor”. Această metodă 
se bazează pe principiile echităţii în locul principiului lui Cardano şi i-a în-
lesnit lui Pascal rezolvarea problemei în care jucătorilor le lipsesc atât de 
multe puncte încât listarea tuturor posibilităţilor nu este practică. Deoarece 
jocul este corect, a spus Pascal, ambii jucători au acelaşi drept de a aştepta 
să câştige următorul punct. Dacă îl câştigă Paul, el va câştiga întreaga miză; 
aceasta îi dă dreptul la jumătate de miză. Dacă Petru e cel care câştigă, cei 
doi sunt legaţi; astfel că ambii au dreptul la jumătate din ceea ce a rămas. 
Deci Paul are dreptul la trei pătrimi în total. Extinzând acest raţionament in-
vers prin inducţie matematică şi folosind proprietăţile recursive ale ceea ce 
noi numim acum triunghiul lui Pascal, acesta a reuşit să rezolve problema 
pentru orice număr de puncte care ar putea să lipsească jucătorilor. El a des-
coperit, de exemplu, că dacă lui Petru îi lipsesc patru puncte şi lui Paul do-
uă, atunci părţile lor se găsesc adunând numerele de la baza triunghiului 
(fig. 1): partea lui Paul este faţă de a lui Petru astfel: 1+5+10+10 la 5+1 sau 
13 la 3. 

 
 

1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 
1 3 6 10 

1 4 10 
1 5 

1 
 

Fig. 1 Triunghiul aritmetic al lui Pascal 
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Cunoştinţele de combinatorică care stăteau la baza raţionamentului lui 
Pascal erau mai bogate şi mai puţin standardizate faţă de cele predate acum 
ca fundament pentru probabilitate. Pascal a organizat o mare parte a acestor 
cunoştinţe, împreună cu soluţia lui generală pentru problema punctelor, în 
Traité du triangle arithmétique, care a fost publicat în 1665, la trei ani după 
moartea lui (Edwards 1987). 

Huygens a auzit despre Pascal şi ideile lui Fermat, dar avea de clarifi-
cat amănunte pentru el însuşi. În tratatul lui De ratiociniis in ludo aleae, pu-
blicat în 1657, a urmat în esenţă metoda aşteptărilor a lui Pascal. Dintr-un 
punct de vedere a mers mai departe decât Pascal. El a justificat chiar ideea 
că exista un preţ corect pentru o poziţie într-un joc de noroc arătând că, dacă 
se plăteşte preţul, jucătorul ar sfârşi cu aceleaşi şanse pentru aceleaşi plăţi în 
reţea, care ar putea fi obţinute într-un joc corect cu plăţi ale părţilor.  

La sfârşitul tratatului său, Huygens listează cinci probleme legate de 
şansele egale în jocurile de noroc, câteva dintre ele fiind deja rezolvate de 
către Pascal şi Fermat. Aceste probleme, alături de altele similare inspirate 
din jocuri de cărţi şi zaruri populare în acele vremuri, au alcătuit o listă de 
priorităţi de cercetare, care a continuat aproape încă un secol. Cele mai im-
portante piese ale acestei munci de cercetare au fost Ars conjectandi a lui 
James Bernoulli, publicată în 1713, Essai d'analyse sur les jeux de hasard a 
lui Montmort, cu ediţii în 1708 şi 1711, şi Doctrine de Chances a lui de 
Moivre, cu ediţii în 1718, 1738 şi 1756. Aceşti autori au investigat multe 
dintre problemele încă studiate sub denumirea de probabilitate discretă, in-
cluzând ruina jucătorului, durata jocului, handicapurile, coincidenţele şi 
rundele. Pentru a rezolva aceste probleme, ei au îmbunătăţit raţionamentul 
combinatoric al lui Fermat şi Pascal, au însumat serii infinite, au dezvoltat 
metoda includerii şi excluderii şi au dezvoltat metode de rezolvare a ecuaţii-
lor cu diferenţe liniare care provin din metoda aşteptărilor a lui Pascal. Poate 
că cea mai importantă descoperire matematică tehnică a fost invenţia func-
ţiilor generative. Deşi Laplace le-a dat numele mult mai târziu, De Moivre 
le-a inventat în 1733, pentru a găsi şansele pentru diferite sume ale feţelor 
unui număr mare de zaruri. Acesta a fost primul pas în dezvoltarea a ceea ce 
numim acum transformările lui Laplace şi Fourier. 

Începând din vremea lui Huygens a apărut o aplicaţie practică impor-
tantă a acestei lucrări: stabilirea preţului la anuităţi şi la poliţele de asigurare 
de viaţă. Ideile lui Huygens au fost iniţial aplicate pentru stabilirea preţului 
anuităţilor de către Jan de Witt în 1671 şi Edmund Halley în 1694. De Moi-
vre, în lucrarea Annuities on Lives, cu ediţii în 1725, 1743, 1750 şi 1752, şi 
Simpson, în Doctrine of Annuities and Reversions, publicată în 1742, au ex-
tins cercetarea la anuităţi mai complicate, reversii şi poliţe de asigurare. 
Această lucrare a avut o mare rată de interes, dar a rămas conceptual apropi-
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ată de lucrarea despre jocurile de noroc. 
 
3. Probabilitatea  
Probabilitatea – raportul dintre evidenţă şi opinie – a fost un subiect 

important în secolul al şaptesprezecelea, dar nu a fost dezbătut în scrisorile 
dintre Pascal şi Fermat sau în tratatul lui Huygens. Cuvântul probabilitate nu 
apare în această lucrare. Pentru aceşti autori, numărul dintre 0 şi 1 pe care îl 
numim acum probabilitate reprezenta doar proporţia mizelor ce revin unui 
jucător. Totuşi ambiţia de a aplica noile idei la probleme din domeniul pro-
babilităţii s-a manifestat aproape imediat. Însuşi Pascal a folosit aceste idei 
în celebra sa pledoarie pentru credinţa în Dumnezeu şi în lucrarea Logic de 
la Port Royal, publicată de colegii religioşi ai lui Pascal în 1662, a pledat 
pentru folosirea teoriei jocurilor de noroc pentru a cântări probabilităţile din 
viaţa de zi cu zi. Curând ideea probabilităţii ca număr între zero şi unu era la 
ordinea zilei. Clericul englez George Hooper, în scrieri din 1689, a emis re-
guli pentru combinarea acestui tip de numere pentru a evalua coeficientul de 
siguranţă al declaraţiilor coincidente şi al lanţurilor de declaraţii. James 
Bernoulli a formalizat legătura dintre probabilitate şi teoria lui Huygens. În 
Ars conjectandi, publicată în 1713, la opt ani după moartea lui, susţinea că 
un argument merită o parte de siguranţă completă, aşa cum o poziţie într-un 
joc de noroc merită o parte din miza totală. Dacă unitatea implică siguranţă 
absolută, spunea el, atunci probabilitatea e un număr între zero şi unu. După 
regulile lui Huygens, va fi numărul de cazuri favorabile raportat la numărul 
total de cazuri. 

Bernoulli a încercat să transforme ideile tradiţionale despre probabili-
tate în teorie matematică prin formularea de reguli pentru combinarea pro-
babilităţilor argumentelor, reguli care erau similare cu regulile lui Hooper 
pentru declaraţii, dar mai generale. Bernoulli a sperat că aceste reguli vor 
face probabilitatea un instrument practic folosit pe scară largă. Probabilităţi-
le s-ar găsi în frecvenţa observată a evenimentelor, apoi s-ar combina pentru 
a lua decizii juridice, de afaceri şi personale. 

Bernoulli a susţinut acest program cu celebra lui teoremă care spune 
că este moral sigur (99,9% sigur, să spunem) că frecvenţa unui eveniment 
într-un număr mare de încercări va aproxima probabilitatea acestuia. De 
Moivre, în 1733, a estimat cu acurateţe numărul de încercări necesare, folo-
sind o expansiune în serie a integralei a ceea numim astăzi densitate norma-
lă. În retrospectivă, aceasta poate fi privită ca o demonstraţie că distribuţia 
binomială poate fi aproximată cu distribuţia normală, dar De Moivre nu se 
gândea astfel la aceasta. El nu avea conceptul nostru modern al unei distri-
buţii a probabilităţilor; el doar îmbunătăţea cercetarea lui Bernoulli de a găsi 
numărul de încercări necesare pentru a fi sigur că frecvenţa observată ar 
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aproxima probabilitatea. Opera lui Bernoulli şi De Moivre este de asemenea 
privită astăzi ca un precursor al teoriei moderne a intervalelor de confidenţă: 
aproximaţia lui De Moivre ne permite să stabilim un grad de confidenţă, ba-
zat pe observaţii, că probabilitatea reală se află între anumite limite. Nu 
acesta este modul în care Bernoulli şi De Moivre au văzut problema. Ţinta 
lor era siguranţa morală, şi nu un oarecare grad de încredere. 

Teorema lui Bernoulli şi regulile lui de combinare a probabilităţilor nu 
i-au atins ţinta de a face probabilităţile un instrument pentru viaţa de zi cu zi 
şi probleme juridice. Regulile lui de combinare a probabilităţilor au fost dis-
cutate în manuale, dar nu s-au folosit în practică. Teorema lui a fost în pri-
mul rând discutată în contextul speculaţiei despre raportul dintre naşterile de 
fete şi naşterile de băieţi. Totuşi programul lui a avut mare impact filosofic. 
Punea probabilitatea, mai degrabă decât echitatea, în centrul teoriei matema-
tice.  

Autonomia crescândă a probabilităţii faţă de echitate la începutul se-
colului al XVIII-lea, poate fi observată în atitudinile contrastante ale lui Ni-
cholas Bernoulli şi ale fratelui mai mic Daniel Bernoulli. În anii 1730 au 
discutat ceea ce noi acum numim problema St. Petrusburg. O persoană 
aruncă un zar în mod repetat şi câştigă un premiu când obţine un şase prima 
dată. Premiul se dublează de câte ori ratează şasele; câştigă o coroană dacă 
obţine şase la prima aruncare, două coroane dacă primul şase apare la a doua 
aruncare, patru coroane dacă apare la a treia aruncare etc. Cât ar trebui să 
plătească pentru a face acest joc? După regulile lui Huygens, ar trebui să 
plătească o sumă infinită, totuşi nimeni nu ar accepta să plătească mai mult 
decât câteva coroane. Daniel a explicat acest lucru formulând ideea utilităţii 
aşteptate. Dacă utilitatea banilor a unei persoane este doar proporţională cu 
logaritmul ei, atunci utilitatea aşteptată a jocului este finită. Nicholas nu a 
înţeles ideea acestei explicaţii deoarece pentru el teoria probabilităţii se baza 
pe echitate. Dacă vorbim despre ceea ce o persoană vrea să plătească şi nu 
despre ceea ce este corect, atunci nu există nici o bază de calcul (Schaffer 
1988). 

 
4. Combinarea observaţiilor 
Deşi probabilitatea şi-a găsit un loc în teoria matematică până în 1750, 

aplicaţiile teoriei se refereau încă la probleme de echitate. Nimeni nu a aflat 
cum să utilizeze probabilitatea în analiza datelor. Acest lucru era adevărat în 
analiza anuităţilor şi a asigurării de viaţă. De Moivre a folosit curbele morta-
lităţii teoretice, Simpson a utilizat statistica mortalităţii, dar nimeni nu a fo-
losit metode probabilistice pentru a se potrivi modelelor în modul în care o 
fac demografii moderni.  

Munca de combinare a observaţiilor din astronomie şi geodezie a unit 
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în cele din urmă analiza datelor şi probabilitatea. În secolul al XVIII-lea 
combinarea observaţiilor însemna reconcilierea ecuaţiilor discordante. O ob-
servaţie producea în mod tipic numere care puteau folosi ca şi coeficienţi 
într-o ecuaţie liniară, asociind cantităţi necunoscute. Câteva astfel de obser-
vaţii ar da destule ecuaţii pentru a găsi necunoscutele. Mai multe observaţii 
ar însemna mai multe ecuaţii decât necunoscute, şi, deoarece măsurătorile ar 
putea conţine erori, aceste ecuaţii ar fi discordante.  

Galileo s-a ocupat de această problemă şi a formulat vag principiul 
conform căruia cele mai convenabile valori ale necunoscutelor trebuie să fie 
cele care produc în toate ecuaţiile erorile cele mai mici; dar prima metodă 
formală de estimare a cantităţilor necunoscute a fost formulată de Tobias 
Mayer în 1750, în studiul său despre libraţia lunii. Mayer a generalizat eva-
luarea în medie a observaţiilor făcute în circumstanţe identice cu evaluarea 
în medie a grupurilor de ecuaţii similare. Alte contribuţii timpurii au fost ce-
le ale lui Roger Boscovich care, în 1755, a folosit ideea minimizării sumei 
deviaţiilor absolute în studiul său legat de forma Pământului. Laplace, într-o 
investigare legată de mișcările planetelor Saturn şi Jupiter din 1787 genera-
lizează metoda lui Mayer folosind diferite combinaţii liniare ale unui singur 
grup de ecuaţii. Apoi, în 1805, Adrien-Marie Legendre a arătat cum să esti-
mezi necunoscutele prin minimizarea deviaţiilor pătratice. Această metodă, 
„a celor mai mici pătrate”, a avut un succes imediat din cauza simplităţii sa-
le conceptuale şi computaţionale, a generalităţii sale şi a relaţiilor clare pe 
care le avea cu alte metode folosite în practică. Metoda era similară cu prin-
cipiul lui Boscovich al minimizării deviaţiilor absolute, dar mult mai uşor de 
implementat. La fel ca generalizarea dată de Laplace pentru metoda lui Ma-
yer, această metodă a atras după sine soluţionarea unui set de combinaţii li-
niare ale ecuaţiilor iniţiale, dar a dat, în acelaşi timp, şi o analiză raţională 
generalizabilă asupra opţiunilor acestor combinaţii liniare. 

Deşi munca practică de combinare a observaţiilor nu a fost influenţată 
de teoria probabilităţii până după publicarea lui Legendre a metodei „celor 
mai mici pătrate”, încercări de a găsi metode pentru combinarea observaţii-
lor asupra teoriei probabilităţii au avut loc de foarte timpuriu. Simpson în 
1755 a făcut câteva supoziţii arbitrare despre distribuţia erorilor şi a dedus 
că media unui set de observaţii asupra unei singure cantităţi e mai puţin pro-
babil să fie eronată decât observaţiile individuale. Un număr de autori, in-
clusiv Daniel Bernoulli, Joseph Louis Lagrange şi Laplace, au derivat meto-
de de combinare a observaţiilor din diverse presupuneri despre distribuţia 
erorilor.  

Cel mai important fruct al acestei opere probabilistice a fost invenţia 
de către Laplace a metodei probabilităţii inverse – ceea ce numim acum me-
toda bayesiană a deducerii statistice. Laplace a descoperit probabilitatea in-
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versă în timp ce lucra la teoria erorilor în anii 1770. Laplace şi-a dat seama 
că probabilităţile de eroare, odată ce observaţiile au fost fixate, se traduc în 
probabilităţi pentru cantităţile necunoscute estimate. El le-a numit probabili-
tăţi posterioare şi a justificat utilizarea lor prin adoptarea principiului că, du-
pă o observaţie, probabilităţile cauzelor posibile ale acesteia sunt proporţio-
nale cu probabilităţile observaţiei prin cauze. Aceasta a fost numită metoda 
probabilităţii inverse în secolul al XIX-lea. Acum o numim teorema lui 
Bayes, în onoarea lui Thomas Bayes, care a enunţat un principiu similar, dar 
mai obscur, într-o publicaţie din 1764. (Shafer 1982). 

Probabilitatea inversă a fost recunoscută de contemporanii lui Laplace 
ca o contribuţie importantă la teoria probabilităţii. Mai mult decât atât, de-a 
lungul anilor 1770 şi 1780, Laplace a făcut paşi mari în dezvoltarea metode-
lor numerice pentru evaluarea probabilităţilor posterioare. 

Dar această cercetare nu a adus imediat teoria probabilităţii în contact 
cu problema practică a combinării observaţiilor. Când a fost aplicată distri-
buţiei erorilor propusă de Laplace şi contemporanii săi, probabilitatea inver-
să a produs metode de combinare a observaţiilor dificile sau neatractive în 
comparaţie cu metodele stabilite. 

Acest lucru s-a schimbat după descoperirea lui Legeandre a „celor mai 
mici pătrate”. În 1809, Carl Friedrich Gauss, care se considera inventatorul 
metodei, a publicat propria lui versiune a acesteia. Gauss a adus o justificare 
probabilistică pentru cele mai mici pătrate: acestea reprezintă valoarea cu 
cea mai mare probabilitate posterioară, dacă erorile au ceea ce numim acum 
o distribuţie normală, o distribuţie cu densitatea probabilităţii:  

2 2

) (Δ − = Δh e h f
π

, 

pentru o constantă h. De ce să aşteptăm ca erorile să aibă această dis-
tribuţie? Gauss a dat un argument destul de slab. Este unica distribuţie a ero-
rilor care face media aritmetică cea mai probabilă valoare când avem obser-
vaţii despre o singură cantitate necunoscută. Astfel consensul în favoarea 
mediei aritmetice trebuie să fie un consens în favoarea acestei distribuţii a 
erorilor. 

Laplace a văzut opera lui Gauss în 1810 imediat după ce a terminat o 
lucrare care sintetiza munca lui de câteva decenii asupra aproximării distri-
buţiilor de probabilitate ale valorilor medii. Laplace a lucrat iniţial la această 
problemă în 1770 în legătură cu întrebarea dacă înclinaţia medie a orbitei 
planetare către eliptic a fost prea mică să fi avut loc întâmplător. În 1780 a 
găsit modalităţi de a utiliza funcţiile generative şi analiza asimptotică a inte-
gralelor pentru a aproxima probabilităţile pentru mediile multor observaţii şi 
până în 1810 el reuşise să arate că, indiferent care era distribuţia probabilită-
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ţii observaţiilor iniţiale, probabilităţile pentru media lor puteau fi găsite prin 
integrarea funcţiilor formei (1). Aceasta este o generalizare a aproximării 
normale a lui De Moivre pentru distribuţia binomială; este prima afirmare a 
ceea ce numim azi teorema limitei centrale (central cu sensul de fundamen-
tal). 

Cu această operă recentă în minte, Laplace a observat imediat că putea 
îmbunătăţi argumentul lui Gauss pentru a folosi (1) ca distribuţie a erorilor. 
Fiecare eroare individuală ar avea distribuţia (1) dacă ea însăşi ar fi o valoa-
re medie – rezultanta a multor alte influenţe independente. În anul următor, 
1811, Laplace a arătat de asemenea că estimările celor mai mici pătrate ale 
lui Legendre, fiind considerate medii ale observaţiilor, ar fi aproximativ 
normale dacă s-ar face multe observaţii, indiferent care ar fi distribuţiile ero-
rilor individuale. Mai mult decât atât, a arătat Laplace, aceste estimări ar 
avea cea mai puţin aşteptată eroare a oricăror estimări care au considerat 
medii ale observaţiilor. După cum a arătat Gauss în 1823, această ultimă 
afirmaţie este adevărată chiar dacă există doar câteva observaţii. 

 
5. Sinteza lui Laplace 
Opera de combinare a observaţiilor a adus în teoria probabilităţilor 

ideea principală a statisticii matematice moderne: analiza datelor prin asoci-
erea modelelor cu observaţiile. De asemenea, a stabilit cele două metode 
principale pentru o asemenea asociere: estimarea liniară şi analiza 
bayesiană.  

Marele tratat asupra probabilităţii al lui Laplace, Théorie analytique 
des probabilités, a apărut în 1812, cu ediţii ulterioare în 1814 şi 1820. Ima-
ginea acestuia asupra teoriei probabilităţii era total diferită faţă de imaginea 
valabilă la 1750. Interpretarea lui Laplace a probabilităţii ca şi credinţă raţi-
onală s-a înscris în zona filosoficului, cu probabilitatea inversă ca bază. În 
zona matematicului s-a înscris metoda funcţiilor generative, teorema limitei 
centrale şi tehnicile lui Laplace pentru evaluarea probabilităţilor posterioare. 
În zona aplicativă, jocurile de noroc erau încă reprezentative, dar erau do-
minate de probleme legate de analiza datelor şi de metodele bayesiene pen-
tru combinarea probabilităţilor judecăţilor care au înlocuit metodele non-
bayesiene mai timpurii ale lui Hooper şi Bernoulli (Shafer 1978, Zabell 
1988). 

Viziunea lui Laplace domina probabilitatea de o generaţie, dar cu tim-
pul au deschis drumul unei înţelegeri diferite a probabilităţii. Distribuţia ero-
rilor de la baza abordării lui Laplace părea pentru empiricii secolului al 
XIX-lea să aibă o interpretare a frecvenţei incompatibilă cu filosofia lui La-
place, iar propria analiză a lui Laplace pentru cele mai mici pătrate bazată pe 
teorema limitei centrale părea să facă metoda probabilităţii inverse inutilă. 
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În viziune empirică, care a devenit dominantă spre sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, frecvenţa este adevăratul funda-
ment al probabilităţii.  

Sinteza lui Laplace a evoluat în mod diferit. Puternica matematică a 
probabilităţii a lui Laplace era destinată direct aplicaţiilor. Matematica şi 
aplicaţiile constituiau un singur subiect de studiu. Astăzi probabilitatea a 
evoluat într-un domeniu mult prea vast pentru a fi posibilă o astfel de unita-
te. Acum ea este o ramură stufoasă de matematică pură şi rolul ei ca funda-
ment al statisticii matematice şi al matematicii aplicate este doar unul din 
multele ei roluri în ştiinţe.  
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PPRROOBBLLEEMMAA  SSPPIIDDEERR  MMAANN  

 
prof. Dumitru ENE 

prof. dr. Gheorghe MANOLACHE 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 
Acest articol prezintă două modalităţi de rezolvare a problemei „Spi-

der Man” de pe site-ul infoarena.ro, problemă dată la concursul Monthly 
2012, Runda 11. 

 
Enunţ (infoarena.ro) 
Pânza incredibilului Spider-Man nu mai funcționează la fel de bine ca 

în tinerețile lui, însă răul a rămas la fel de puternic şi Spider-Man este singu-
rul care poate proteja omenirea. Astăzi, el se afla în orașul Disconia, a cărui 
formă, după cum sugerează şi numele, este un disc cu grosime neglijabilă. 
Doctorul Curt Connors, şopârla ucigaşă, a început de câteva săptămâni să te-
rorizeze populația acestui oraş. 

Spider-Man se afla pe faţa discului, iar Șopârla pe spatele acestuia. Fi-
ind foarte afectat de criză, Spider-Man dorește să ajungă la Șopârla utilizând 
transportul în comun, dar consumând cât mai puţini bani în această călăto-
rie. El nu prea este bun la informatică așa că vă cere ajutorul. 

În orașul Disconia există două tipuri de mijloace de transport în co-
mun: din interiorul discului până la un punct de pe circumferință sau de la 
un punct de pe circumferință la un punct din interior. Pentru ambele tipuri 
de bilete costul este egal cu pătratul distanţei parcurse. Astfel, costul unui 
bilet între două puncte A(x1, y1) şi B(x2, y2) (exact unul dintre punctele A 
şi B se află pe circumferință) este egal cu (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2. 

Ştiind coordonatele centrului discului, (xc, yc), raza acestuia, r, coor-
donatele punctului de pe faţa discului în care se află Spider-Man, (x1, y1) şi 
coordonatele punctului de pe spatele discului în care se află Șopârla, (x2, 
y2), sa se afle costul minim pe care Spider-Man trebuie să îl plătească pen-
tru a ajunge la criminal. 

Date de intrare 
Fişierul de intrare spider-man.in va conține pe prima linie coordonate-

le centrului cercului, xc şi yc, şi raza acestuia, r. Pe cea de-a doua linie se 
vor găsi 4 numere reale x1, y1, x2, y2, având semnificația din enunț. 

Date de ieşire 
În fişierul de ieşire spider-man.out se va găsi pe prima linie, un număr 
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real reprezentând costul minim pe care Spider-Man trebuie să îl plătească 
pentru a ajunge la criminal. 

Restricţii 
 –10000 ≤ x1, y1, x2, y2, xc, yc ≤ 10000 
 0 ≤ r ≤ 20000 
 Atât Spider-Man, cât şi Șopârla, sunt considerați punctiformi. 
 Un răspuns este considerat corect dacă diferența în modul dintre el 

şi rezultatul comisiei este < 0.0001. 
 Prin interior nu se consideră şi circumferința. Se garantează că atât 

Spider-Man, cât şi Șopârla, se afla în interior. 
 Spider-Man se va urca în exact 2 mijloace de transport în comun: 

unul din poziția iniţială la un punct de pe circumferință şi unul din 
punctul de pe circumferinţă în care a ajuns la poziția Șopârlei. 

Exemplu 
 

spider-man.in spider-man.out 

2.4234 3.12341 5.123124 
2.6894 3.59560 -1.0304 1.4928 

32.621373 

 
Soluţie 1 
 

222
11 2cos AMdrrdx =+− 

() 222
22 2cos BMdrrdx α =+−− 

()
()

22

222
1212 22coscos

fxAMBM

ddrrdxdx α

=+=

=++−⎡+−⎤ ⎣⎦
 

Notăm ()() 12 coscos. Exdxdx α =+− 
()()()   minim   maxim0 fxExEx −⇔−⇔=⇔ 

()() 1212 sinsin0sinsin dxdxdxdx αα ⇔−+−=⇔=−⇔ 
() 122122 sinsincossincoscossinsincos. dxdxdxddxdx αααα ⇔=−⇔+= 

Fie t număr pentru care este atins extremul. 
() 122 cossinsincos ddtdt αα +=   (1) 

()() 12122 coscoscoscoscossinsin Etdtdtdtdtdt ααα =+−=++= 

()() 122122
cos coscossinsincossinsinsin
sin

t ddtdtddtdt
t

αααα =++=+⋅+= 

C 

A

B 

M 

d d1

d2 

r 

x α 
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2

222
coscos sincossinsinsinsin
sinsin

tt dtdtdt
tt

ααα
⎛⎞

=⋅+=+= ⎜⎟
⎝⎠

 

()[][]
22

22
2

sinsin cossin sin0,sin0,1.
sinsinsin

dd tt dEttt
ttt

αα απ +
=⋅=⇒=∈⇒∈ 

Notăm 222222 sinsin1coscos1. ytytytty =⇒=⇔=−⇔=− 
Ridicăm relaţia (1) la pătrat şi obţinem: 
()()() 22 2222222

122122 cossin1cossin ddydydddy αααα ⎡⎤ +=−⇔++= ⎣⎦

() 2222222222
2121222 sincos2cossinsin ddddddyd ααααα =⇔+++=⇔ 

() 22222
12122 2cossin ddddyd αα ⇔++=   (2) 

222222
12121212 2cos2cos. dddddddddd αα =+−⇔=+− 

(2) () 222222222 2
12212

sin 22sin22. d dddydEtddd
y

α α ⎡⎤ ⇔+−=⇒==+− ⎣⎦ 

Deci ()() 222222222
121212 222222. Etdddftddrrddd =+−⇒=++−⋅+− 

Deci distanţa minimă este 2 2222. CACBrrCACBAB ++−⋅⋅+⋅− 
 
 
Soluţie 2 
 
 Se citesc valorile 

1122 ,,,,,, CC xyrxyxy 
11C xxx ←− (,) cadstCA ←  

deci 222
11 CAxy =+ 

11C yyy ←− (,) cbdstCB ←  
deci 222

22 CBxy =+ 
22C xxx ←− (,) abdstAB ←  

deci 2222 CMxyr =+= 
22C yyy ←−

()() 22 2
1212 ABxxyy =−+− 

()()()() 2222 22
1122 MAMBxxyyxxyy +=−+−+−+−= 

22222222
11112222 2222 xxxxyyyyxxxxyyyy =−++−++−++−+= 

()()()()()
()()

222222
11221212

222
1212

222

222.

xyxyxyxxxyyy

rCACBxxxyyy

=−++++−+−+=

=++−+−+
 

C(0,0)

A(x1,y1)

B(x2,y2) 

M(x,y) 
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cos
 coordonate polare. 

sin
xrt
yrt

= ⎧
− ⎨= ⎩

 

()()() 22222
1212 22cos2sin

V
ftMAMBrCACBrxxtryyt =+=++−+−+ 

()()() 1212 2cossin  dorim să fie minimă. ftVrxxtyyt =−⎡+++⎤− ⎣⎦ 

()()() 1212  e minimă cossin este maximă. ftxxtyyt ⇔+++ 
22 cossin,. atbtabt +≤+∀∈ Se demonstrează maximul este atins şi este 

22. ab +  
În cazul problemei noastre minimul lui () ft este atins pentru un 0t şi avem: 

()()() 222222
0121212121212 222 ftVrxxyyVrxxxxyyyy =−+++=−+++++= 

()()()() 22222222
112211221122

222

22222

222

Vrxyxyxxxxyyyy

VrCACBAB

=−+++−−+−−+=

=−+−⇒
 

()222222
02222. ftrCACBrCACBAB ⇒=++−+− 

Scrie () 2222. cacbrrrsqrtcacbab ++∗∗−∗∗∗+∗− 
 
 Programul C++ pentru soluția propusă este următorul: 
 
#include <cstdio> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
double r, d, ca, cb, ab; 
struct punct {double x, y;} C, A, B; 
inline double dst(punct P, punct Q) 
{   double x=P.x-Q.x, y=P.y-Q.y; 
    return x*x+y*y; 
} 
int main() 
{   freopen("spider-man.in", "r", stdin); 
    scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf %lf", &C.x, &C.y, &r, 
&A.x, &A.y, &B.x, &B.y); 
    ca=dst(C,A); cb=dst(C,B); ab=dst(A,B); 
    d=ca+cb+2*r*r-2*r*sqrt(2*ca+2*cb-ab); 
    freopen("spider-man.out", "w", stdout); 
    printf("%.8lf\n", d); 
    return 0; 
} 
 Problema poate fi rezolvată și prin alte metode, ca de exemplu prin 
determinarea punctului pe cerc și rafinarea soluției până când se obține pre-
cizia dorită. O asemenea abordare este aplicată la varianta următoare: 
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#include<cstdio> 
#include<cmath> 
using namespace std; 
  
struct punct{double x,y;}; 
punct a,b,c,p1,p2,pf,px; 
double 
r,d1,dx,dy,sol,y01,sol1,sol2,x0,y00,xf,yf,solx,v0,vf,d; 
  
double dist(punct a, punct b) 
{ return (a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y);} 
  
int main(){ 
    freopen("spider-man.in","rt",stdin); 
    freopen("spider-man.out","wt",stdout); 
    scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&c.x,&c.y,&r,&a.x,&a.y,&b.x
,&b.y); 
    dx=c.x;dy=c.y;//c.x=c.y=0; 
    a.x-=dx;a.y-=dy;b.x-=dx;b.y-=dy; 
    d=1.00; 
    sol=8.00*r*r; 
    v0=-r; 
    vf=r; 
      
    do{ 
        x0=v0; 
     do{ 
        y00=sqrt(r*r-x0*x0); 
        y01=-y00; 
        p1.x=x0;p1.y=y00; 
        p2.x=x0;p2.y=y01; 
        sol1=dist(a,p1)+dist(p1,b); 
        sol2=dist(a,p2)+dist(p2,b); 
        if(sol1<sol2){px=p1;solx=sol1;} else 
{px=p2;solx=sol2;} 
        if(solx<sol){sol=solx;pf=px;} 
        x0+=d; 
     }while(x0<=vf); 
       
    v0=pf.x-d; vf=pf.x+d; 
    d=d/10.0; 
    }while(d>0.00001); 
    printf("%.6lf\n",sol);  
    return 0; 
} 
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AANNTTIICCOORRPPIIII  

 
prof. Taina GRIGORIU 

Colegiul Naţional de Informatică 
Piatra-Neamţ 

 
Imunitatea cuprinde totalitatea reacţiilor de apărare ale unui organism 

împotriva agenţilor patogeni (bacterii, ciuperci, virusuri, proteine străine or-
ganismului respectiv). Imunitatea poate fi umorală sau mediată celular. Ea 
cuprinde pe de o parte mecanisme înnăscute, nespecifice, demonstrabile la 
toate animalele, iar pe de altă parte, mecanisme dobândite, extrem de speci-
fice, direcţionate adesea împotriva unui anume agent patogen şi care apar 
numai la vertebrate. 

Imunitatea umorală cuprinde totalitatea reacţiilor de apărare generate 
de factorii umorali (proteine dizolvate în lichidele corporale ale animalelor). 

Factorilor umorali le aparţin printre altele: 
- Anticorpii (imunoglobulinele), moleculele specifice cu rol de 

apărare care participă la înlăturarea structurilor străine;  
- lizozimul, o enzimă prezentă în sânge, salivă şi lichidele lacri-

male şi care acţionează specific împotriva infecţiilor bacterie-
ne. 

Anticorpii sunt proteine globulare care apar în serul vertebratelor (se-
rul de la om conţine 1000 – 2100 mg de diverşi anticorpi la 100 ml). Fiecare 
moleculă de anticorpi posedă o regiune care îi permite legarea specifică la o 
structură străină organismului respectiv, denumită antigen. 

Formarea anticorpilor specifici este declanşată de legarea antigenului 
la o moleculă de recunoaştere (receptor) din membrana unei limfocite B. În 
prezenţa unor substanţe produse de limfocitele T(ajutătoare- helper), din 
limfocitele B iau naştere celulele plasmatice. Aceste celule produc ulterior 
anticorpii, si anume numai acel tip de anticorpi capabili să lege antigenul ca-
re a declanşat activarea limfocitelor B prin legarea la receptori. 

Anticorpii sunt formaţi din două perechi distincte de catene peptidice, 
care la rândul lor cuprind patru şi respectiv două domenii asemănătoare. Ca-
tenele peptidice sunt legate unele de altele prin punţi disulfurice. Capacita-
tea de legare a anticorpului la antigen este determinată de secvenţa aminoa-
cizilor din porţiunea terminală a celor patru catene peptidice (regiunea vari-
abilă). 

Studiile de microscopie electronică şi de difracţie în raze X au arătat 
că molecula de bază a Ig are forma literei Y, fragmentul Fc constituind axul 



Taina Grigoriu 

 88

central iar fragmentele Fab ramurile terminale ce prezintă la extremitățile 
NH2-terminală câte un situs de recunoaştere şi combinare cu Ag. 

 

 
Fig. 12. Structura moleculei de imunoglobulină (Jatinderpal Kalsi et al, 2006) 

 
În funcţie de structura catenelor peptidice mai lungi, denumite γ, μ, α, 

δ şi respectiv ε, anticorpii se împart în cinci clase de imunoglobuline (IgG, 
IgH, IgA, IgD, IgE). 

1. Imunoglobulina G (IgG) – reprezintă 70-80% din Ig serice la om. 
Are o greutate moleculară de 140000-150000 daltoni. Lanţurile L şi H sunt 
unite printr-o singură legătură disulfidică, dar numărul de legături în cele 
două lanţuri H variază în funcţie de subclasa respectivă. Anticorpii de tip 
IgG apar mai ales în timpul răspunsului imun secundar. Ei pot exercita o ac-
ţiune de inhibare asupra sintezei anticorpilor de tip IgM dezvoltaţi în cursul 
răspunsului primar, printr-un mecanism de competiţie pentru antigen. 

IgG în general şi IgG1 în special reprezintă Ac cei mai eficace în apă-
rarea antibacteriană, ei intervenind în aglutinarea si liza germenilor, au func-
ţie de opsonine, neutralizează exotoxinele bacteriene şi altele. Anumite sub-
clase de IgG au funcţie imunomodulatorie, ele având efecte inhibitorii asu-
pra răspunsurilor imune umorale în general şi mai ales asupra sintezei de 
IgE, aspect ce este utilizat în practica desensibilizarilor. O funcţie esenţială a 
IgG este aceea de eliminare a antigenelor: IgG şi mai ales autoanticorpii de 
tip IgG participă activ la menţinerea fenomenului de toleranţă şi la elimina-
rea autoantigenelor alterate la a căror distrucţie de către celulele fagocitare 
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şi prin declanşarea complementului, IgG au o contribuţie esenţială. 
2. Imunoglobulina A (IgA) – se găseşte în serul uman sub două for-

me: monomeră şi dimeră. Sunt bine caracterizate până în prezent două sub-
clase de IgA: IgA1, reprezentând 93% din întreaga cantitate de IgA serică şi 
IgA2 în care lanţurile uşoare sunt dimerizate prin legături disulfidice şi unite 
de lanţurile grele prin punţi de hidrogen. 

Spre deosebire de restul Ig care sunt prezente obişnuit numai în ser, 
IgA este prezentă şi în diversele secreţii, de aceea se disting două forme de 
IgA: 

IgA joacă un rol important în apărarea antibacteriană de la nivelul mu-
coaselor, limitează pătrunderea alergenelor exogene (ex: pneumoalergene) şi 
au anumite implicaţii asupra menţinerii toleranţei. 

3. Imunoglobulina M (IgM) – este imunoglobulina cea mai răspândi-
tă. Se caracterizează printr-o greutate moleculară mare şi un conţinut ridicat 
de glucide. Anticorpii de tip IgM apar predominant în cursul răspunsului 
primar, rata sintezei lor fiind controlată prin nivelul IgG. 

IgM nu traversează placenta; în schimb, activează intens cascada 
complementului. IgM nu posedă activitate reaginică, însă se fixează intens 
prin fragmentul Fc la membrana diverselor celule ale imunitaţii (macrofage, 
limfocite, granulocite). IgM cuprind două subclase IgM1 şi IgM2. Obişnuit, 
în clasa IgM se includ hemaglutininele grupelor sanguine ABO, majoritatea 
anticorpilor antibacterieni (aglutininele) şi anticorpii antivirali. IgM sunt ca-
racteristice răspunsului imun primar, locul lor fiind preluat în cursul răspun-
surilor secundare de către IgG. 

4. Imunoglobulina D (IgD) – prezintă o activitate de anticorp, o creş-
tere semnificativă de IgD s-a înregistrat în serul gravidelor, dar numai în 
timpul travaliului, valoarea sa ante- şi postpartum fiind normală. 

5. Imunoglobulina E (IgE) – corespunde anticorpilor denumiţi 
„reagine” (anticorpi reaginici) şi, mai recent, anticorpi homocitotropi, adică 
anticorpi care au proprietatea de a se ataşa ferm de unele celule (în special 
mastocite) provenite de la aceeaşi specie.   Pacienţii cu boala fânului, astm 
bronşic, eczemă atopică au concentraţii de IgE semnificativ crescute dar au 
fost observate niveluri foarte ridicate de IgE şi în unele boli parazitare pro-
vocate de Ascaris, Toxocara, Echinococus etc. IgE se află în concentraţii ex-
trem de reduse de aproximativ 500 ng/ml. Concentraţia sa plasmatică creşte 
în caz de parazitoze, infecţii fungice, virale, etc. 

Producţia de IgE este unul dintre procesele cele mai strict controlate, 
probabil datorită rolului important al acestor Ac în retrocontrolul răspunsu-
lui imun ceea ce face ca titrurile mari de IgE să se asocieze numai unor per-
turbări generate de malfuncţia sistemului imun (12). 
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RĂSPUNSUL IMUN 
Răspunsul imun primar. Reprezintă reacţia unui organism la un prim 

contact cu antigenul. În decursul a câtorva zile, apar celule plasmatice pro-
ducătoare de anticorpi. La început, cantitatea de anticorpi produşi creşte 
pentru a scădea după circa trei săptămâni. 

Răspunsul imun secundar. Apare la un nou contact cu acelaşi antigen; 
are însă o evoluţie diferită: în decurs de două, trei zile creşte concentraţia 
anticorpilor în sânge de câteva ori şi rămâne crescută pentru o perioadă mai 
lungă de timp. Evident că, pe lângă formarea de anticorpi, primul contact cu 
antigenul lăsă o informaţie în corp care îi permite acestuia să reacţioneze 
mult mai bine la un contact înnoit – el este imunizat. Purtătoarele acestei in-
formaţii sunt celulele memorizatoare. 
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Încă din timpurile cele mai vechi, oamenii au cunoscut acţiunea fizio-

logică puternică, toxică sau curativă, a anumitor plante sau extracte de plan-
te. Astfel opiul, un material răşinos obţinut din fructele macului, era folosit 
în Orient încă din Antichitate, ca somnifer. Acţiunea antimalarică a cojii de 
cincona şi efectul stimulant al frunzelor de coca erau cunoscute, înainte de 
cucerirea spaniolă, poporului Inca, ce locuia în regiunea tropicală muntoasă 
a Americii de Sud. Vechea medicină chineză folosea numeroase plante, 
printre care se număra si efedra. Toate popoarele cunosc acţiunea otrăvitoa-
re puternică a mătrăgunei, a măselariţei şi a cucutei. 

Numele de alcaloizi (Meissner, 1818) oglindeşte interesul deosebit 
atribuit de primii cercetători caracterului bazic al acestor substanţe de origi-
ne vegetală, producerea compuşilor azotaţi fiind considerată pe vremea ace-
ea un privilegiu al organismului animal. Singurul compus bazic cunoscut la 
începutul secolului al XIX-lea era amoniacul; aminele simple au fost desco-
perite mai târziu. Se înţelege astfel pentru ce alcaloizii au fost consideraţi 
multă vreme ca reprezentanţii unei categorii noi de compuşi organici. 

Noţiunea istorică  de alcaloid face parte dintre acele concepte nechi-
mice, care datează dintr-o epocă anterioară teoriei structurii şi care, întocmai 
ca noţiunile de tanin şi vitamină, nu pot fi puse de acord cu o clasificare lo-
gică a substanţelor organice, bazată pe teoria structurii. 

Clasificarea acestor compuşi se va face, pe cât posibil, ţinând seama 
de structura inelelor heterociclice din moleculele lor. 

Cercetarea chimică a alcaloizilor a constituit în ultimii 200 de ani şi 
constituie încă o preocupare permanentă şi vie a chimiştilor organicieni. 
Aceasta a inspirat un număr mare de compuşi cu structuri mai mult sau mai 
puţin asemănătoare cu ale alcaloizilor; printre aceştia se numără medica-
mentele cu valoare terapeutică mare. 

Conţinutul de alcaloizi al unei plante variază mult în funcţie de regiu-
ne,climă şi anotimp. Multe plante tropicale,deşi se dezvoltă normal, pierd 
proprietatea de a sintetiza alcaloizi când sunt transplantate în regiuni cu cli-
mă temperată sau rece. Alte multe plante nu conţin alcaloizi. De aici rezultă 
că alcaloizii nu îndeplinesc o funcţie fiziologică vitală în plante, cum înde-
plinesc de exemplu hidraţii de carbon, aminoacizii, grăsimile şi purinele. 
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1. Alacaloizi cu nucelu pirolidinic 
Higrina C8H15ON, (lichidă, p. f. 92-94°/20 mm, slab levogiră) este 

conţinută, alături de alţi alcaloizi, în frunzele de coca. Structura higrinei a 
fost stabilită de Liebermann (1889). 

 

CH

CH2 H2C

H2C

N

CH2COCH3

CH3 
 

2. Alacaloizi cu nucelu piperidinic sau piridinic 
Alcaloizii din cucută. În cucută, mai ales în seminţele acestei plante, 

se găsesc, sub formă de săruri cu acidul malic şi cu acidul cafeic, mai mulţi 
alcaloizi printre care coniina C8H17N (lichidă p. f. 166°, dextrogiră). 
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Coniina este o otravă puternică; ea produce o paralizie a nervilor mo-
tori. În doze mari produce moartea, prin paralizia centrului respirator. Sucul 
de cucută se folosea, în antichitatea grecească, pentru executarea condamna-
ţilor la moarte. 

Alcaloizii din Lobelia inflata. Lobelina, C22H27O2N, (p. t. 130°, le-
vogiră), alcaloidul principal din Lobelia inflata, are, după Wieland, structura 
unei hidroxi-cetone derivând de la N-metilpiperidină. Lobelina este un exci-
tant al centrului respiratorşi serveşte la combaterea astmului. 
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3. Alacaloizi cu un inel piridinic legat de un inel pirolidinic sau 
piperidinic 

Nicotina, principalul alcaloid din tutun, este însoţită în plantă de 11 
alţi alcaloizi ce apar in cantităţi mult mai mici. Aceştia se împart după struc-
tura lor în 3 grupe: 

o alcaloizi cu un singur inel: Pirolidină, N−Metilpirolidină, 
Piperidină; 

o alacaloizi cu un inel piridinic legat de un inel pirolidinic: 
(−)−Nicotină, Nicotrină, (−)−Nornicotină, (+)−Nornicotină; 

o alacaloizi cu un inel piridinic legat de un inel piperidinic sau 
piridinic: Anabasină, N−Metilanabasă, Anatabină, 
N−Metilanatabină, 2,3'−Dipiridil. 

În afară de tutun, nicotina mai apare în numeroase alte plante (printre 
care câteva specii de Lycopodium), însă întotdeauna în cantităţi mici. 

Nicotina, C10H14N2, este un lichid incolor, cu p. f. 246°, levogir, cu să-
ruri dextrgire. Aceasta se dizolvă în apă, în orice proporţii, la temperaturi 
mai joase de 60° şi mai înalte de 210°; între aceste limite este numai parţial 
miscibilă cu apa. Nicotina este solubilă în dizolvanţii organici. La aer se co-
lorează brun.  
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(−)−Nicotina este un toxic puternic. Doza letală pentru om este de 
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aproximativ 40 mg. În cantităţi mici nicotina acţionează ca un excitant al 
nervilor centrali şi periferici; ea provoacă o secreţie mărită a glandelor şi o 
contracţie a vaselor sanguine, deci o creştere a tensiunii arteriale. 
(+)−Nicotina are o acţiune fiziologică de circa 8 ori mai slabă decât 
(−)−nicotina naturală. Nicotina este un toxic puternic pentru insecte şi ser-
veşte ca insecticid în grădinărie. 

4. Alacaloizi din grupa tropanului şi pseudopelletierinei 
Alcaloizi din grupa tropanului. În diferite specii de plante din fami-

liile solanaceelor, convolvulaceelor, dioscoreaceelor şi eritroxilaceelor s-au 
izolat vreo 25 de alcaloizi, care au cu toţii compoziţia unor esteri şi dau la 
hidroliză un acid şi un amino-alcool. Amino-alcoolii izolaţi derivă de la 
amina terţiară biciclică, tropanul. 
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Alcaloizii din solanacee. În unele specii de solanacee se găsesc mai 
mulţi alcaloizi înrudiţi între ei, printre care cei mai importanţi sunt atropina 
şi hiosciamina. 

Atropina şi hiosciamina. Hiosciamina, C17H23O3N, este esterul 
tropinei cu acidul (−)−tropic; atropina este esterul aceluiaşi amino-alcool cu 
acidul (±)−tropic. Hiosciamina este forma în care apare alcaloidul în plante; 
atropina se formează din hiosciamină, prin racemizare. 
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Atropina exercită o puternică acţiune asupra sistemului nervos para-
simpatic. Ea produce o relaxare a muşchilor netezi, de aceea este utilizată ca 
medicament antispastic. Un inconvenient al utilizării atropinei ca medica-
ment este acţiunea asupra sistemului nervos central, scăderea secreţiei gas-
trice şi a glandelor salivare şi sudoripare. În doze mari, atropina, este puter-
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nic toxică. Hiosciamina are proprietăţi fiziologice asemănătoare, dar mai pu-
ternice. În cantitate foarte mică atropina provoacă o dilatare a pupilei, o re-
acţie biologică ce serveşte pentru recunoaşterea acestui alcaloid. 

Alcaloizii din frunzele de coca. Principalul alcaloid din frunzele de 
Erythroxylon coca, un arbust originar din regiunea muntoasă a Americii de 
Sud, este cocaina, C17H21O4N, un dublu ester, cu alcool metilic şi cu acid 
benzoic, al unui hidroxi-amino-acid (−)−ecgonina. 
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Frunzele de coca serveau încă din vechime, indienilor din America de 
Sud, ca stimulent şi ca excitant. Cocaina este un anestezic întrebuinţat înain-
te în medicină. Ea are un efect paralizant asupra nervilor periferici, ceea ce 
produce o senzaţie de euforie. În doze mari, sau repetate, cocaina este toxi-
că. 

Descoperirea de noi alcaloizi în plante, se continuă fără întrerupere 
până în zilele noastre. 
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Actuala Programă şcolară la Limba şi literatura română pentru clase-
le de liceu pune accent pe latura normativă a învăţării, având ca finalităţi 
formarea unor elevi capabili să facă referiri originale la cultură, cultivarea 
gustului pentru lectură, a sensibilităţii estetice, dezvoltarea abilităţilor de a 
recepta şi de a produce diferite tipuri de texte, însuşirea şi practicarea diferi-
telor strategii de comunicare. Date fiind aceste finalităţi, conţinuturile învă-
ţării propuse de programele şcolare trebuie abordate în corelaţie cu setul de 
competenţe specifice, profesorul (inclusiv profesorul – autor de manuale) 
având libertatea de a alege textele care urmează să fie studiate şi ordinea in-
tegrării acestora în proiectarea didactică.  

Programa pentru examenul de Bacalaureat la limba şi literatura româ-
nă este concepută în mod asemănător, prin corelarea competenţelor vizate 
cu anumite conţinuturi, iar în ultima parte, conţinuturile sunt structurate în 
două subdomenii: literatură şi limbă şi comunicare, insistându-se asupra 
conceptelor operaţionale, adică asupra noţiunilor de teorie literară necesare 
abordării textului literar. 

Aşa cum am arătat, programele şcolare nu nominalizează textele lite-
rare care să fie abordate la clasă, profesorul având libertatea de a alege dintr-
o listă de sugestii. Dat fiind faptul că în fiecare an de liceu sunt propuse di-
ferite concepte operaţionale, unele noi, altele în completarea celor deja stu-
diate, interesantă este asocierea acestora cu textele propuse de programa 
şcolară şi selectate de către profesor. 

Aceste concepte operaţionale sunt, în esenţă, noţiunile fundamentale 
utilizate în realizarea comentariului literar sau a analizei literare, în ideea re-
ceptării didactice a operei literare. Limbajul specific literaturii este inclus în 
programele şcolare de liceu sub formă piramidală, pornindu-se în clasa a IX-
a de la noţiuni precum operă literară/ nonliterară, temă, idee, motiv, viziune 
despre lume, subiect, elemente de construcţie a subiectului, personaj literar, 
continuând în clasa a X-a cu genuri şi specii literare, particularităţi de con-
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strucţie şi compoziţie în diferite specii, registre stilistice, figuri semantice, 
elemente de prozodie, figuri de stil, iar în clasele a XI-a şi a XII-a 
urmărindu-se evolutiv fenomenul literar, de la originea şi formarea limbii şi 
poporului român şi până la literatura postbelică. 

Aşa cum reiese din analiza programelor de limbă şi literatură română 
pentru liceu, ordinea predării şi învăţării noţiunilor de teorie literară este 
aceea de la general la particular, de la problemele de conţinut la cele de 
formă, de la opera privită ca întreg la elementele ei constitutive. 

Programa de Bacalaureat trebuie abordată într-o manieră cât mai prac-
tică, tocmai pentru că întrebarea elevilor de clasa a XII-a este „ce texte avem 
de studiat pentru examen”, or, programa nu nominalizează aceste texte, aşa 
cum nu le-a nominalizat nici programa şcolară. Apare, din nou, aceeaşi li-
bertate de opţiune a profesorilor şi elevilor, însă rolul cadrului didactic este 
fundamental, acesta făcând diferite sugestii elevilor şi corelând prevederile 
programei şcolare studiate cu cele ale programei de examen, pentru a stabili 
la modul concret conţinuturile învăţării pentru examen. 

O manieră cât mai practică de abordare a programei de Bacalaureat o 
poate constitui corelarea operelor autorilor canonici cu ilustrarea unui număr 
cât mai mare de noţiuni de teorie literară prevăzute de programă. Astfel, 
pornind de la secţiunea III a., se pot stabili textele literare pe marginea căro-
ra vor fi abordate conceptele operaţionale studiate în liceu: 

Proza: 
Basmul cult – cel puţin un text, aparţinând unui autor canonic (Ion 

Creangă, Mihai Eminescu, Ioan Slavici şi I. L. Caragiale sunt „numele” 
aflate la dispoziţie, însă este de preferat ca operele ultimilor trei să fie abor-
date la alte specii literare, astfel că cea mai bună soluţie pare a fi alegerea 
unui basm aparţinând lui Ion Creangă); 

Nuvela – texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale speciei. 
Nuvela istorică – deşi nu se află pe lista autorilor canonici, C. Negruzzi este 
prima opţiune; nuvela psihologică – poate fi ilustrată cu opere aparţinând 
lui Ioan Slavici sau I. L. Caragiale, cu aceeaşi menţiune ca mai sus, ca opera 
aparţinând lui Caragiale să fie „păstrată” pentru altă specie – cea a comediei; 

Romanul – tradiţional (se recomandă alegerea unui roman aparţi-
nând lui Mihail Sadoveanu, dat fiind faptul că este autor canonic; tot autor 
canonic este şi Ioan Slavici, dar textul ales din opera acestuia a fost inclus la 
nuvela psihologică); modern obiectiv (Liviu Rebreanu), modern subiectiv, 
al experienţei (Camil Petrescu), realist (G. Călinescu), postbelic (Marin 
Preda). 

Poezia trebuie abordată în funcţie de momentele reprezentative ale 
evoluţiei cronologice şi de autorii canonici recomandaţi de programă: 

Poezia paşoptistă – în absenţa unui autor canonic, alegerea se poate 
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face între Ion Heliade Rădulescu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu 
ş.a. 

Romantismul – Mihai Eminescu, evident; 
Prelungiri ale Romantismului şi Clasicismului – George Coşbuc 

sau Octavian Goga; 
Simbolismul – George Bacovia are întâietate, fiind autor canonic, dar 

se pot alege şi texte aparţinând lui Alexandru Macedonski, Ion Minulescu 
ori Ştefan Petică; 

Tradiţionalismul – nefiind recomandat niciun autor canonic, se poate 
alege între poeziile lui Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Aron Cotruş; 

Modernismul este ilustrat prin operele a trei mari autori canonici: Lu-
cian Blaga, Tudor Arghezi şi Ion Barbu; 

Neomodernismul îl are ca reprezentant canonic pe Nichita Stănescu, 
însă ar fi bine ca profesorul să facă şi recomandarea studierii unor opere 
aparţinând lui Ştefan Augustin Doinaş, Marin Sorescu, Ana Blandiana ori 
Leonid Dimov. 

Postmodernismul poate fi exemplificat prin opere ce aparţin lui Mir-
cea Cărtărescu, în primul rând, dar nu trebuie excluşi nici Alexandru Muşi-
na, Florin Iaru sau Traian Coşovei. 

Dramaturgia este din ce în ce mai puţin solicitată de programa exa-
menului de Bacalaureat, ajungându-se la obligativitatea studierii a doar două 
specii: 

Comedia – autorul canonic este, evident, Caragiale; 
Drama postbelică – un text aparţinând lui Marin Sorescu (totuşi, dacă 

subiectul de examen nu precizează clar că absolventul trebuie să aleagă o 
dramă postbelică, acesta se poate referi şi la un text aparţinând lui Camil Pe-
trescu ori Lucian Blaga, ambii autori canonici). 

Epoci şi ideologii literare: 
Dacia Literară – Introducţie; 
Junimea – un text aparţinând lui Titu Maiorescu; 
Modernismul – se va ilustra cu ajutorul unui text aparţinând lui E. 

Lovinescu. 
Profesia didactică include şi competenţa profesorului de limbă şi lite-

ratură română (şi nu numai) de a face o analiză critică asupra manualelor fo-
losite la clasă. Evident, este vorba despre manualele alternative, apărute în-
cepând cu anul 1990, ca o consecinţă normală a procesului de reformă şi de 
democratizare a învăţământului. Apariţia acestora a generat multiple contro-
verse, generate probabil de faptul că ideea de „opţiune” fusese un tabu în 
epoca anterioară; totuşi, necesitatea acestor manuale a devenit o certitudine, 
atât datorită flexibilităţii programelor şcolare, cât şi nevoii societăţii şcolare 
democratice de a alege varianta de instruire optimă. 
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Urmărind caracterul funcţional al acestor manuale (cu referire la su-
biectul acestei lucrări), este important să fie acordată o atenţie deosebită cri-
teriilor generale care ar putea sta la baza selectării unui manual şcolar. Aşa-
dar, cum este ales manualul potrivit? Analiza acestuia trebuie să urmărească 
îndeplinirea concomitentă a trei funcţii: cea de informare, cea de structu-
rare şi organizare a învăţării şi cea de ghidare a învăţării. Toate aceste 
funcţii trebuie să fie în deplină concordanţă cu conţinuturile, abordările pe-
dagogice, redactarea, limbajul, ilustraţiile manualului. În acest mod, se naşte 
o serie de întrebări pe care profesorul trebuie să şi le pună atunci când alege 
un manual:  

a) Conţinuturile sunt în concordanţă cu obiectivele actuale din 
programa şcolară? Sunt corecte, precise, variate şi corespund 
nivelului de înţelegere al elevilor? Contribuie la formarea valo-
rilor şi atitudinilor precizate în programa şcolară? Înlănţuirea 
progresivă a conceptelor şi a cunoştinţelor se realizează de la 
simplu la complex, de la general la particular? Conceptele sunt 
clar explicate? Activităţile de învăţare sunt suficiente şi diver-
se? Este necesară intervenţia profesorului sau elevul poate lu-
cra fără ajutor? Este prezentă transdisciplinaritatea cât mai 
mult posibil? 

b) Manualul propune metode care corespund concepţiilor pedago-
gice? Sunt solicitate activităţi de cercetare şi sintetizare din 
partea elevului? Li se oferă posibilitatea elevilor da a alege, în 
funcţie de interesele fiecăruia? Se ţine seama de particularităţi-
le de vârstă ale elevilor? Sunt prezente exerciţii de învăţare şi 
de evaluare pentru fiecare unitate? Acestea sunt variate, formu-
late clar şi precis, pentru a nu crea confuzie? 

c) Redactarea este logică? Se urmăreşte un algoritm (introducere, 
teme, texte, capitole, subcapitole, evaluări etc.)? Există echili-
bru între capitole, întinderea acestora şi temele tratate? Sunt 
respectate normele de ortografie şi punctuaţie? 

d) Limbajul folosit ţine cont de vârsta şi achiziţiile anterioare ale 
elevilor? Există explicaţii pentru cuvintele noi? Este folosit un 
limbaj de specialitate? 

e) Ilustraţiile se justifică, sunt în concordanţă cu temele? Transmit 
informaţii interesante? Sunt însoţite de explicaţii sau întrebări 
clare? 

Dincolo de toate aceste întrebări, nu trebuie omis faptul că, oricât de 
atractiv ar fi un manual, el trebuie să respecte în totalitate cerinţele progra-
mei şcolare, singurul document unitar şi obligatoriu. 
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Characteristics of efficient reading 
The main goal of reading instruction is to help students develop as ef-

fective, proficient readers. Effective readers come to the printed page ex-
pecting what they read to make sense. By quickly previewing the text, they 
identify the type of material to be read and set their purpose for reading it. 
Such readers activate their personal knowledge by considering the topic or 
the title of the material, and this knowledge enables them to make global 
predictions about what they will be reading. As proficient readers proceed 
fluently through a selection, they continually monitor their comprehension 
by assessing and revising their predictions, by asking themselves questions, 
by making associations, by retaining important points or by clarifying con-
fusions. If they are uncertain about the meaning of a passage, they utilize 
certain fix-up strategies such as stopping and going back over the confusing 
part or even asking a friend to help. When they finish reading, proficient 
readers are able to retell or summarize the material they have read and make 
critical evaluations.  

As this description illustrates, effective reading involves the use of a 
variety of strategies or behaviours, before, during and after reading, that en-
able a person to construct meaning from the printed page. These strategies 
are:  

• Before reading: anticipating meaning, previewing/surveying, 
setting a purpose for reading, activating personal knowledge and 
making global predictions; 

• During reading: constructing meaning, assessing and revising 
predictions, making associations, monitoring comprehension, 
employing fix-up strategies and reading fluently; 

• After reading: reconstructing and extending meaning, retelling, 
summarizing and evaluating what was read; 

 
Good readers 
An effective reader is a person who reads critically, deeply and with 

comprehension. Good readers share several traits and assessment indicatives 
can be developed for each trait. Students may have greater or lesser skills 
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for some of the traits but they can always be helped when a teacher infor-
mally assesses the skill level the students have reached and shapes instruc-
tion to further their development. 

1. Decoding conventions of writing, organization, and genre. Ad-
vanced students are able to recognize correct grammatical con-
structions, understand the function of punctuation, and have an 
awareness of spelling conventions.  

2. Establishing comprehension. Students can state or write a the-
sis statement, name major and minor examples of the thesis, 
identify the turning moments with facts and examples, and can 
connect the turning points to the main thesis.  

3. Realizing context. Students can use examples from the text to 
discuss the author’s intentions and inferred meanings, both im-
plicit and explicit. 

4. Developing interpretation. Students can identify problems in 
texts and resolve them using clues and evidence. 

5. Integrating for synthesis. Students can connect text with other 
texts, subjects, and experiences.  

6. Criticising for evaluation. Students can, with insight and evi-
dence, criticise ideas and perspectives found in the reading.  

Good readers are extremely active as they read. Before, during and af-
ter the reading process they:  

• are aware of why they are reading a text;  
• gain an overview of the text before reading;  
• make predictions about the upcoming text;  
• read selectively based on their overview;  
• associate ideas in text to what they already know;  
• note whether their predictions and expectations about text con-

tent are met;  
• revise their prior knowledge when compelling and conflicting 

new ideas are encountered;  
• figure out the meanings of unfamiliar vocabulary based on con-

text clues; 
• underline, reread and make notes;  
• paraphrase to remember important points;  
• interpret the text and evaluate its quality;  
• review important points as they conclude reading;  
• think about how ideas encountered in the text might be used in 

the future. 
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Proficient readers 
Proficient readers monitor their own comprehension as they read; 

they know when the text they are reading makes sense, and whether or not 
the unclear portions are critical to overall understanding. They make deci-
sions on three levels of comprehension: whole-text level, sentence level, and 
word level. They also make decisions based on their purpose for reading and 
on their beliefs, opinions and previous experiences.  

Expert readers are aware of what they need to comprehend in view of 
the purpose for which they are reading and pause frequently to reflect on 
what they have read. While reading, they make three types of different con-
nections: text-to-self connections, text-to-world connections and text-to-text 
connections.  

Proficient readers make constant use of meta-cognition which means 
they think about their own thinking while reading. There are several man-
ners in which they use meta-cognition successfully. While reading they ac-
tivate relevant prior knowledge, determine the most important ideas and 
themes in a text, create visual and other sensory images inspired from the 
text during and after reading, draw inferences from text, use fix-up strate-
gies to repair comprehension when it breaks down and retell or synthesize 
mentally what they have read.  

As they read, proficient readers ask questions. They spontaneously 
generate questions before, during, and after reading, and use them to focus 
their attention. They also understand that many questions are not answered 
explicitly in the text and they do not expect them to be. They are aware that 
the purpose of creating questions is to deepen their own comprehension. If 
they cooperate with other readers, they listen and take advantage of the oth-
ers’ questions, which can spark new questions in their own minds. 

When proficient readers create sensory images, they use them to en-
gage themselves on a deeper level. They constantly adapt and change their 
own images as they read and after reading, they use these images to draw 
conclusions, create interpretations and recall details. While the reading 
process unfolds, they create their own mental text, by making inferences. 
These inferences help them make predictions, answer questions, create in-
terpretations that are dynamic and constantly change during reading, draw 
conclusions, make connections between conclusions and other beliefs and 
make judgments about what they read.  

Proficient readers synthesize both during reading and after they read. 
This means they monitor overall meaning, concepts, and themes as they 
read and are aware of changes in their conclusions as they read. They con-
tinuously revise their synthesis as they read and are able to express ideas 
and themes from the text. They are aware of text elements and patterns in 
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both fiction and non-fiction, and use them to help understand and predict. 
The ability to synthesize is often used to critically review books after they 
have been read.  

Proficient readers can identify confusing ideas, themes, and „surface 
elements,” and suggest ways to solve the problems they have. They use fix-
up strategies to determine „surface structure” (letters, words, grammatical 
structures) as well as „deep structure” (meaning, purpose). 

 
Teaching readers to become proficient 
Young and less skilled readers, in contrast, exhibit a lack of such ac-

tivity. Teachers could stimulate active reading by teaching readers to use 
comprehension strategies such as: generating questions about ideas in text 
while reading; constructing mental images representing ideas in text; sum-
marizing; and analysing story components like setting, characters, problems 
encountered by characters, attempts at solution, successful solution, and 
ending.  

Of course, excellent readers do not use such strategies one at a time, 
nor do they use them simply when under strong instructional control. There-
fore, consideration should be given to the necessity of teaching students to 
use the individual strategies in combination, articulating them in a self-
regulated fashion, which means that learners use them on their own, rather 
than only on cue from the teacher. 

Students should learn to select and apply appropriate strategies on 
their own. If students use strategies only when instructed to do so, they 
probably will not transfer them to other kinds of reading. They need to de-
velop independent strategies to correspond with different types of reading 
materials. 

Because all of the various reading strategies overlap and are somehow 
interrelated, they can be discussed and practiced in conjunction with each 
other. The strategies need not be dealt with in isolation except for the mo-
ment when students practice them for acquiring certain skills or developing 
the habit of using them automatically. In fact, after the initial stage of teach-
ing about a strategy is completed, it may be best to discuss how it works in 
conjunction with other strategies.  

 
Fluency 

 
Fluent readers 
Fluency, the ability to read with efficiency and ease, is one of several 

critical factors necessary for reading comprehension. Fluency represents the 
speed and accuracy of word recognition and improves through reading prac-
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tice. It depends upon a reader's basic decoding skills, including phonological 
awareness, and knowledge of syntax. Fluent readers have greater chances of 
achieving a deeper level of comprehension. On the other hand, excessively 
slow, halting reading limits comprehension and the amount of print that can 
be read creating a burden that can extinguish the desire to read.  

Fluent readers possess the ability to read a text accurately, quickly and 
with an appropriate rate, expression, and phrasing. Not only do fluent read-
ers have an obvious ability to read orally with speed, accuracy, and proper 
expression, but also their reading is effortless and sounds natural, as if they 
are speaking. When they read silently, they recognize words automatically. 
They group words quickly to help them gain meaning from what they read.  

Effective readers are fluent readers. They read automatically and 
with a rate appropriate for the text. This fluency enables them to gain mean-
ing. Conversely, gaining meaning enables them to read fluently. Less effec-
tive readers, on the other hand, proceed in a slow, word-for-word manner 
laboriously sounding out unknown words and occasionally producing non-
sense words or even stopping altogether when they should not. The attention 
of such readers is focused on the mechanics of the reading act, and this sig-
nificantly limits their ability to comprehend. They view reading as saying all 
of the words correctly, and they miss the point that understanding is in fact 
the essence of reading. 

Fluency is important because it provides a bridge between word rec-
ognition and comprehension. Students who are able to read orally with 
speed, accuracy, and expression, but who do not simultaneously understand 
what they read, are not really fluent. On the one hand, comprehension im-
proves fluency. It is easy for teachers to assess both fluency and basic com-
prehension at the same time because a person who understands the text 
makes appropriate pauses at meaningful phrases and clauses while reading 
aloud. On the other hand, fluency can also influence and improve compre-
hension because fluent readers do not have to concentrate on decoding the 
words, they can focus their attention on what the text means. They can make 
connections among the ideas in the text and their background knowledge as 
they read.  

Fluency develops gradually over time and through sustained reading 
practice. Fluency is not a stage of development at which readers can read all 
words quickly and easily. It changes, depending on the text that is read, the 
readers’ familiarity with the words, and the amount of their practice with 
reading text. If a text is difficult to understand and contains many unfamiliar 
concepts, fluency will be impaired and it will be difficult for the child to 
remember what has been read and to relate the ideas expressed in the text to 
his or her background knowledge.  
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Recent research on the efficacy of certain approaches to teaching flu-
ency has led to increased recognition of its importance in the classroom and 
to changes in instructional practices. Attention to fluency should not be ne-
glected in reading instruction because repeated and monitored reading im-
proves not only reading fluency, but also overall reading achievement. Flu-
ent readers usually focus their attention on making connections among the 
ideas in a text and between these ideas and their background knowledge. 
Therefore, they are able to focus on comprehension. Unlike them, less fluent 
readers must focus their attention primarily on decoding and accessing the 
meaning of individual words. Therefore, they have little attention left for 
comprehending the text. 

 
Instruction for developing fluency 
It is recommended that teachers demonstrate and model fluent reading 

and use certain techniques to develop this ability within each student. The 
task of demonstrating fluency is easily accomplished by orally reading 
some interesting selection to the students as often as possible. In order to 
develop the students' reading fluency the teacher can give them a relatively 
short, easy selection or story, and direct them to practice reading the mate-
rial aloud several times. The goal of this technique, called repeated reading, 
is to make the students read the selection as fast and as accurately as possi-
ble. They must be told that this is the goal so that they should focus on it. 
The teacher can demonstrate the students’ progress by tape recording the 
first and last sessions of this activity and letting the students compare them. 
Another useful technique, which can appear also very funny to students, is 
choral reading. 

Two instructional approaches for developing reading fluency have 
typically been used to teach reading. One, guided repeated oral reading, 
encourages students to read passages orally with systematic and explicit 
guidance and feedback from the teacher. The other, independent silent 
reading encourages students to read silently on their own, inside and outside 
the classroom, with minimal guidance or feedback. Each of them relies on 
the same principle, which is to provide students with many opportunities to 
read the same text several times, orally on their own or with partners, or si-
lently. But reading the text should always be accompanied by other activi-
ties that increase its efficiency. 

Guided repeated oral reading improves not only fluency but also 
overall reading achievement because it helps students recognize new words 
and understand what they read. There are a number of effective procedures 
that can be used in providing guided oral reading. First of all the teacher 
must bear in mind that, if fluency is the main aim of the activity, it is impor-



Claudia Jinaru 

 106

tant that the chosen text should be appropriate to the student's independent 
reading and comprehension level. If this condition is not met, readers will 
be distracted by confusing sentences and will not be able to focus only on 
fluency. In general, the activity starts with a teacher or peer reading a pas-
sage aloud and modelling fluent reading. Then students reread the text qui-
etly on their own. Next, the students read aloud and then reread the same 
passage several times.  

Students who read and reread passages out loud as they receive guid-
ance and feedback become better readers. Researchers have found that sev-
eral techniques are effective including: the reading and rereading of text a 
number of times until a certain level of fluency is reached, and practicing 
oral reading through the use of audiotapes, tutors or peer guidance. Guided 
repeated oral reading procedures that include guidance from teachers or 
peers have a significant and positive impact on word recognition, fluency, 
and comprehension across a wide range of grade levels.  

Before approaching a text for the first time, new or difficult words that 
it might contain, as well as new concepts, should be introduced in conversa-
tion and explained in the target language so that students should recognize 
and understand them easily when they read. Of course, students need a 
model of fluent reading first, so it is important that the teacher should pro-
vide it, either by reading the text aloud himself or allowing students to hear 
a recording of an English speaker reading the text fluently and expressively. 
Then students have to read the text aloud several times under the teacher’s 
guidance.  

In order to avoid a monotonous repetition of the text, there are several 
ways in which students can practice rereading a text orally, including: stu-
dent-adult reading, choral (or unison) reading, tape-assisted reading, part-
ner reading, and readers' theatre. A student can use a tape to listen to a flu-
ent reader first and then to practice reading along with the tape until he is 
able to read fluently. When a student reads with a peer partner, each partner 
takes a turn reading to the other. A more fluent reader can be paired with a 
less fluent reader to model fluent reading. The more fluent reader can pro-
vide feedback and encouragement to the less fluent reader. Students of simi-
lar reading skills can also be paired, particularly if the teacher has modelled 
fluent reading and the partner reading involves practice. The readers' theatre 
can be another motivating way to improve fluency. Students read scripts and 
rehearse a play to prepare for a performance. The practice in reading and re-
reading the scripts provides an excellent opportunity to improve fluency 
skills.   

There is widespread agreement in the literature of teaching that en-
couraging students to engage in wide, independent silent reading increases 
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reading achievement. Apparently, asking students to read silently during 
lessons is a time-consuming task that does not seem to be truly and immedi-
ately efficient. Yet, it has undeniable long-term effects. Learning to read 
fluently is like training for a sports competition: nobody can achieve amaz-
ing performances from the start or after a short period of training, the 
sportsman has to practice every day and the results improve gradually in 
time. Similarly, the ability to read independently is an essential element of a 
reader’s development. It is important to encourage students to read silently 
and to give them the necessary time for performing such an activity in the 
classroom because it allows them to explore their own process of reading 
and learn self-regulation and self-monitoring.  

The more students read the better fluency, vocabulary, and compre-
hension skills they acquire. In addition, the results are much better if stu-
dents are required to read silently in order to perform certain tasks such as 
answering questions, identifying certain information, completing other 
gapped texts, checking the truth value of statements about a topic and so on. 
This shows that it is impossible to isolate fluency from other elements of 
foreign language teaching and reading such as vocabulary, syntax and com-
prehension. One cannot teach only fluency. Progress is obtained simultane-
ously at all levels. Yet, developing fluency could be the main goal of one 
particular lesson and the main target of an assessment session. 

Students should also be encouraged to make their own choices in 
terms of reading materials because in this way they learn to perceive them-
selves as their own educators who must be responsible for their own deci-
sions and should not expect continuous guidance from another person, 
which is a significant part of a modern education. Trusting students and 
considering them capable of making correct decisions develops their self-
confidence and future interest in reading independently. Giving them time to 
read silently on a regular basis, and in this way offering them the chance to 
develop fluency and comprehension through their own efforts, might be 
their only chance to fall in love with reading in a busy world full of other 
temptations. 

Obviously, reading silently helps to improve reading fluency. Yet, in-
dependent silent reading by itself is not enough to improve reading skills. 
Therefore, reading silently should be combined with other types of reading 
instruction. 
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Piatra-Neamţ 
 
După realizarea unirii Principatelor, în cadrul eforturilor pentru recu-

noaşterea actului politic din ianuarie 1859 şi de consolidare a noului stat pe 
plan european, Alexandru Ioan Cuza a încercat să stabilească relaţii diplo-
matice cu Sfântul Scaun şi chiar să negocieze încheierea unui concordat 
pentru reglementarea situaţiei cultului catolic din România. Intenţia lui Cuza 
era de a scoate pe credincioşii catolici de sub jurisdicţia consulilor austrieci 
de la Iaşi şi Bucureşti şi de a acorda bisericii un statut oficial, cu recunoaşte-
rea tuturor drepturilor şi libertăţilor pentru cultul romano-catolic. 

La 19 iunie 1860, Mihai Jora, ministrul Afacerilor Străine, trimitea lui 
Costache Negri, agentul diplomatic al Principatelor Unite la Constantinopol, 
o comunicare prin care îi solicita să înceapă discuţiile pentru încheierea 
concordatului. Ministrul afirma că, pentru a scoate Biserica Romano-
Catolică din eventualele influenţe străine şi pentru a-i îmbunătăţi poziţia, cel 
mai bun mijloc era „o înţelegere între guvernul nostru şi şeful suprem al Bi-
sericii.” În mod oficial, Costache Negri nu putea iniţia negocieri directe pen-
tru că Sfântul Scaun nu avea un reprezentant acreditat la Constantinopol. 
Prin urmare, el era rugat să deschidă un canal de negociere prin intermediul 
ambasadorului Franţei care se afla în cei mai buni termeni cu Scaunul Apos-
tolic. Dacă iniţiativa sa era primită favorabil, atunci guvernul român era gata 
să trimită la Roma un delegat însărcinat special să negocieze un concordat 
similar celui încheiat de Franţa1. 

În vederea pregătirii unor eventuale negocieri cu Sfântul Scaun, la 18 
iulie 1860, Ministerul Afacerilor Străine solicita Ministerului Cultelor să 
adune informaţiile referitoare la instituţiile catolice din ţară. Departamentul 
Cultelor trebuia să cerceteze şi să raporteze câte mănăstiri catolice, câte bi-

                                                 
1 Ion Dumitriu-Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana. Manoscritti. Documenti. 

Carte, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1996, p. 181-183.  
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serici şi ce fundaţii şi bunuri poseda biserica în întreaga ţară2. La 28 iulie 
1860, administratorul lui Mihai Jora îi comunica lui Costache Negri că prin-
ţul Cuza insista pentru deschiderea negocierilor care reprezentau „un mare 
interes pentru ţara noastră cu atât mai mult cu cât Adunarea Legislativă vo-
tase deja subsidii pentru clerul catolic”3. În pofida insistenţelor domnitoru-
lui, negocierile nu s-au deschis, deşi chiar şi consulul italian, De Strambio, 
se arătase dispus mai mult decât Mons. Pluym să susţină o astfel de acţiune. 

Problema concordatului a revenit în atenţia guvernului în anul 1864. 
În luna iunie, secretarul lui Cuza, Baligot de Beyne, a primit misiunea de a 
negocia şi eventual a încheia un concordat cu Sfântul Scaun. În acelaşi timp, 
la Constantinopol, Eugene Boré, superiorul Ordinului Lazariştilor4, primea 
din partea Romei mandatul de a se ocupa de perspectivele Bisericii Catolice 
din România. Răspunsul Sfântului Scaun la solicitarea guvernului român 
exprima hotărârile lui Pius al IX-lea, din 3 iulie 1864, şi invita la începerea 
tratativelor privind concordatul, dar nu la Roma, ci în România, cu episcopii 
Pluym şi Salandari, administratorii Vicariatelor Apostolice de la Iaşi şi Bu-
cureşti5. Răspunzând Mons. Pluym, Cardinalul Barnabo, prefectul Congre-
gaţiei De Propaganda Fide, indica condiţiile unui concordat şi lansa ideea 
înfiinţării unui seminar pentru formarea clerului local, dar după regulile ca-
nonice şi cerând de fiecare dată instrucţiuni de la Roma. 

Temerile Mons. Pluym, legate de o posibilă intervenţie a guvernului în 
afacerile Bisericii Catolice şi măsura unilaterală adoptată în anul 1864 de 
către ministrul Kretzulescu, au dus la suspendarea oricăror tentative de ne-
gociere6. Cu toate acestea, în vara anului 1865, domnitorul Al. I. Cuza, cu 
sprijinul lui Kogălniceanu, a pregătit un Sinod cu intenţia de a realiza unirea 
bisericească cu Roma. Cei doi sperau ca prin această acţiune să elimine pre-
siunea panslavistă a Rusiei şi să scape de bizantinismul promovat de Patri-
arhia Ecumenică de la Constantinopol. Tot atunci, Cuza a insistat pentru a 

                                                 
2 Idem, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne (1850-1866), Roma, Universita 

Gregoriana Editrice, Miscellanea Historiae Pontificae, vol. 48, 1982, p. 496. 
3 Ibidem, p. 498. 
4 Ordinul Lazariştilor –ordin de predicatori misionari înfiinţat în anul 1625 de către 

Vincentius de Paul, la Paris. 
5 Ibidem, p. 223. 
6 În octombrie 1864, Nicolae Kretzulescu, ministrul justiţiei, instrucţiunii publice şi 

cultelor, a publicat un decret privind înfiinţarea unui seminar catolic la Iaşi, act pe care-l 
adoptase fără nici o consultare a clerului catolic. Această acţiune care se dorea încă un 
semn al solicitudinii guvernului faţă de situaţia catolicismului din România, a apărut ca o 
confirmare a temerilor Mons. Pluym, care a ajuns să considere afacerea ca o posibilă catas-
trofă ce s-ar putea abate asupra bisericii sale. 
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întreprinde o vizită la Roma, cu scopul de a se întâlni cu Papa şi a perfecta 
unirea7. 

Faţă de intenţiile domnitorului, Sfântul Scaun a răspuns prin interme-
diul Mons. Pluym care preciza că Sfântul Scaun nu putea să încheie un con-
cordat cu un guvern necatolic, însă era „dispus totuşi să se înţeleagă pentru 
un aranjament, dar cu condiţia expresă a libertăţii întregi şi complete a Bise-
ricii Catolice”8. Discuţiile vor continua fără a se ajunge la vreun progres, 
deoarece biserica înţelegea să-şi apere drepturile şi libertăţile pe care le avea 
oricum în România. De altfel, nici conjuncturile politice, interne şi externe, 
nu permiteau realizarea unor proiecte atât de îndrăzneţe pentru acele tim-
puri. 

Discuţiile privind stabilirea relaţiilor diplomatice şi perfectarea unui 
acord între România şi Sfântul Scaun s-au reluat, cu o intensitate sporită, 
după obţinerea independenţei şi recunoaşterea ei internaţională, prin tratatul 
de pace de la Berlin. La jumătatea lunii septembrie 1878, Mons. Spolverini, 
auditor9 al Nunţiaturii Apostolice din Viena, a avut o întâlnire neoficială cu 
reprezentantul României, Ioan Bălăceanu. În timpul întâlnirii, diplomatul 
român a declarat că guvernul de la Bucureşti era pregătit să ia în considerare 
dorinţele legitime ale Bisericii Catolice din România, făcând şi o serie de 
propuneri net favorabile acesteia: episcopii şi clerul catolic urmau să se bu-
cure de aceleaşi onoruri, privilegii şi respect ca şi în statele catolice; Arhie-
piscopul va fi numit senator de drept; guvernul va acorda subvenţii financia-
re pentru înfiinţarea unor seminarii catolice pentru formarea unui cler catolic 
autohton, iar statul va da suficiente înzestrări episcopilor şi clerului10. 

La 11 decembrie 1879, Papa Leon al XIII-lea se adresa prinţului Carol 
I dându-şi acordul faţă de solicitările guvernului, pentru a se ajunge la un 
acord de colaborare cu Sfântul Scaun. Suveranul Pontif elogia naţiunea ro-
mână pentru obţinerea şi recunoaşterea internaţională a independenţei şi aş-
tepta cât mai curând un delegat al guvernului la Roma, cu care să poată trata 
constituirea ierarhiei catolice şi reglementarea situaţiei catolicilor din Ro-
mânia11. Prinţul Carol I a răspuns Papei prin scrisoarea din 31 ianuarie 

                                                 
7 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, Din istoria Bisericii Române Unite, Satu-

Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000 p. 25. 
8 I. Dumitriu–Snagov, op. cit., 1982, p. 224. 
9 Auditor – denumire folosită în diferite religii pentru laicii care se subordonează 

unui „iluminat” sau „desăvârşit”. Aici cu sensul de funcţionar în cadrul Nunţiaturii. 
10 Rita Tolomeo, La Santa Sede e il mondo danubiano-balcanico. Problemi 

nazionali e religiosi 1875-1921, Roma, Editrice LaFernice, 1996, p. 29. 
11 Ion Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne (1866-1914), Ro-

ma, Universita Gregoriana Editrice, Miscellanea Historiae Pontificae, vol. 52, 1989, p. 334-
337. 
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1880. El mulţumea Sfântului Părinte pentru „sentimentele de afecţiune pa-
ternală” pe care acesta le arătase „în favoarea naţiunii române.” Prinţul îl 
asigura că, în România, catolicii vor continua să se bucure de protecţia gu-
vernului, iar situaţia bisericii urma să fie reglementată „de o manieră con-
formă poziţiei politice, independentă şi suverană, câştigată de ţara mea”12. 

Mons. Ignazio Paoli a informat Congregaţia De Propaganda Fide pri-
vind dispoziţiile binevoitoare pe care guvernul român le indicase drept bază 
a negocierilor. În urma întâlnirilor avute cu Cardinalul Simeoni, prefectul 
Congregaţiei Propaganda Fide, cu secretarul de stat al Sfântului Scaun, 
Cardinalul Nina, şi cu Papa s-au conturat punctele principale pe care Sfântul 
Scaun le considera de neclintit în astfel de cazuri: libertatea Scaunului 
Apostolic în numirea episcopilor şi a acestora în exercitarea jurisdicţiei lor; 
libertatea comunicării libere şi directe între episcopi şi papă; libertatea exer-
citării cultului după normele Bisericii Catolice; celebrarea căsătoriilor mixte 
în condiţiile prescrise de papă; libertatea învăţământului şi posibilitatea de a 
înfiinţa şcoli confesionale; dreptul bisericii de a poseda bunuri necesare pen-
tru întreţinerea bisericilor, a înalţilor ierarhi şi a cultului13. 

Întors la Bucureşti, Mons. Paoli a discutat cu guvernul doar anumite 
puncte, amânând negocierea prevederilor rămase pentru o întrevedere ulte-
rioară. Guvernul român a acceptat fără prea multe discuţii problemele pro-
puse de Sfântul Scaun, însă şi-a exprimat rezervele sale în privinţa numirii 
episcopilor. Deşi se recunoştea Sfântului Părinte libertatea de a numi epis-
copii, totuşi guvernul solicita ca înaintea numirii oficiale a acestora să aibă 
posibilitatea de a cunoaşte numele lor14. 

Discuţiile preliminare s-au desfăşurat, iniţial, la Viena fiind conduse 
de nunţiul apostolic, Mons. Ludovico Jacobini, şi Ioan Bălăceanu, ministrul 
român la Viena, care avea o atitudine favorabilă catolicilor, fiind căsătorit 
cu o catolică. Deşi prima întâlnire a produs o impresie excelentă la Roma, 
unde se spera într-o încheiere rapidă a acordului, ministrul de externe, Vasi-
le Boerescu, şi prinţul Carol I erau împotriva purtării negocierilor la Viena, 
şi se pronunţau pentru discuţii directe la Bucureşti, cu Mons. Paoli. Minis-
trul se pronunţa pentru negocierea secretă a tratatului şi doar ulterior să fie 
trimis un reprezentant pe lângă Sfântul Scaun15. Boerescu solicita Cardina-
lului Jacobini un anteproiect de concordat care să cuprindă dorinţele Sfântu-
lui Scaun. Proiectul urma să fie analizat la Bucureşti, după care, cu observa-
ţiile de rigoare, să fie supus din nou negocierii. În opinia sa, negocierile 

                                                 
12 Idem, op. cit., 1996, p. 188. 
13 Rita Tolomeo, op. cit., p. 31. 
14 Ibidem. 
15 I. Dumitriu-Snagov, op. cit., 1989, p. 346-347. 
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aveau să dureze un timp îndelungat, iar încheierea acordului putea fi finali-
zată doar după încheierea negocierilor oficioase16. 

Problema negocierii şi încheierii tratatului a fost subiectul unei întâl-
niri pe care prinţul Carol I a avut-o, în august 1880, cu Mons. Jacobini, la 
Ischl, în Austria. În timpul întâlnirii, Carol I şi-a exprimat, în mai multe rân-
duri, interesul şi dorinţa specială pentru încheierea acordului cu Sfântul 
Scaun. El a transmis Papei asigurarea că, în România, „nu va fi protector al 
catolicilor mai zelos ca mine”17. 

Primul proiect de tratat propus de guvernul de la Bucureşti, pentru re-
glementarea situaţiei Bisericii Catolice din România, a fost redactat la 5 fe-
bruarie 1881 şi predat nunţiului de la Viena la 13 februarie. Conform proiec-
tului, Biserica Catolică urma să se bucure de cea mai mare libertate fiind pu-
să sub protecţia guvernului. Cultul catolic se putea exercita în mod liber şi 
public. Sfântul Scaun avea libertatea totală în alegerea episcopilor, însă nu-
mirea lor se făcea în urma unei „înţelegeri prealabile” între prinţul Carol I şi 
Papa. Episcopii aveau libertate totală în exercitarea jurisdicţiei bisericeşti şi 
în numirea preoţilor lor, după o consultare a autorităţii locale. 

Episcopii puteau înfiinţa şcoli confesionale cu respectarea reglementă-
rilor legii învăţământului. Ele urmau să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi 
celelalte şcoli private, fiind totuşi puse sub supravegherea guvernului. Epis-
copii puteau dispune şi administra, în mod liber, de bunuri mobile şi imobile 
pe care le avea biserica în scopul întreţinerii slujitorilor şi a cultului. Statul 
se angaja ca în limita resurselor sale să ofere subvenţii bugetare pentru ne-
voile bisericii. Pentru a se ajunge, cu timpul, ca toate bisericile catolice să 
fie deservite de preoţi de naţionalitate română se prevedea înfiinţarea, în fie-
care episcopie, a unui seminar catolic în care să fie instruiţi îndeosebi elevi 
de cetăţenie română. Seminariile urmau să fie subvenţionate de către stat şi 
puse sub autoritatea directă a episcopului, sub raportul administrării, al învă-
ţământului şi al doctrinei. În acelaşi timp, ele trebuiau să se supună suprave-
gherii din partea guvernului. În cazul vacantării posturilor de preoţi din di-
verse parohii, proiectul prevedea numirea, cu precădere, a absolvenţilor de 
seminar de naţionalitate română. Admiterea altor persoane în afara acestora 
era acceptată doar în cazul în care numărul lor era insuficient18. 

Sfântul Scaun a găsit ca inacceptabile solicitările guvernului român re-
feritoare la „înţelegerea prealabilă” în numirea episcopilor şi la supraveghe-
rea de către guvern a seminariilor. Aceste nemulţumiri, la care s-au adăugat 
protestele ierarhiei ortodoxe faţă de tratativele dintre statul român şi Sfântul 

                                                 
16 Rita Tolomeo, op. cit., p. 35. 
17 Ibidem, p. 37. 
18 I. Dumitriu-Snagov, Monumenta…, p. 190-192.  
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Scaun au dus la amânarea încheierii acordului. De altfel, pe lângă o posibilă 
puternică opoziţie parlamentară din partea conservatorilor, guvernul condus 
de către Ion C. Brătianu se vedea confruntat şi pe plan extern cu diplomaţia 
austro-ungară în privinţa problemei transilvănene şi a monopolului navigaţi-
ei pe Dunăre. Din aceste considerente, la Bucureşti se reţinea mai înţelept a 
se renunţa la semnarea unui tratat în schimbul unei declaraţii către Sfântul 
Scaun prin care să se precizeze că „Biserica catolică se bucură în regatul 
României de cea mai mare libertate şi că de aceea Sfântul Părinte poate să 
procedeze la înfiinţarea ierarhiei şi la aranjarea altor afaceri religioase cum 
crede mai bine în înţelepciunea Sa înaltă, ţinând ferm ca guvernul român nu 
doar că nu va opune vreodată nici un obstacol, ci va recunoaşte şi va proteja 
libertatea instituţiilor catolice în acelaşi mod şi măsură cu care aceasta se 
practică în Anglia”19. 

La 9 noiembrie 1881, Cardinalul Ludovico Jacobini îşi exprima, 
printr-o scrisoare trimisă Mons. Vanutelli, noul nunţiu apostolic la Viena, 
opinia sa puţin favorabilă faţă de proiectul de tratat prezentat de partea ro-
mână, a cărui formulare o găsea „foarte confuză”20. Atitudinea rezervată a 
guvernului român în discuţiile cu Sfântul Scaun era condamnată şi de Mons. 
Paoli, Arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, într-o corespondenţă cu 
acelaşi Mons. Vanutelli. La 23 ianuarie 1882, Mons. Paoli afirma că Româ-
nia, ezitând de frica supremaţiei Austriei, risca să favorizeze supremaţia Ru-
siei, considerată cu mult mai periculoasă de către prelatul catolic21. Până la 
începerea primului război mondial discuţiile vor continua, cu perioade mari 
de întreruperi, fără a se ajunge la vreun rezultat palpabil. 

În perioada neutralităţii României, semnele unor apropiate negocieri 
între Bucureşti şi Roma au devenit tot mai evidente. Încercând să-şi atragă 
sprijinul şi simpatia a cât mai multor state şi guverne europene, în scopul re-
alizării obiectivului politic mult dorit, desăvârşirea unităţii naţionale, politi-
cienii români considerau că prin semnarea unui acord cu Sfântul Scaun, ca-
uza românească ar fi avut de câştigat. De aceea, în anul 1915, Take Ionescu, 
convins că războiul se va încheia rapid cu victoria Antantei, îi solicita lui 
Ionel Brătianu să încheie un concordat cu Vaticanul22. În acelaşi an, Brătia-
nu l-a trimis pe Vasile Lucaciu, preot greco-catolic, pentru a sonda atitudi-
nea Sfântului Scaun. Lucaciu avea misiunea de a comunica Sfântului Părinte 

                                                 
19 Idem, op. cit., 1989, p. 429-430. 
20 Ion Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne (1866-1887). Re-

gestes des documents concernant la creation de la hierarchie catholique en territoire na-
tional roumain et les evenements contemporaines, Roma, 1984, p. 85. 

21 Ibidem, p. 86. 
22 Marius Theodorian-Carada, Acţiunea Sfântului Scaun în România. De acum şi de 

întotdeauna, Bucureşti, Editura Autorului, 1936, p. 6. 
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că în cazul unirii Transilvaniei cu România, guvernul de la Bucureşti nu 
avea intenţia să desfiinţeze Biserica Greco-Catolică, ci i-ar fi asigurat ace-
iaşi situaţie şi aceleaşi drepturi de care se bucura Biserica Ortodoxă23. 

În timpul unei vizite pe care regele Ferdinand a făcut-o Arhiepiscopu-
lui romano-catolic de Bucureşti, Raymond Netzhammer24, la 7 februarie 
1915, s-a adus în discuţie călătoria pe care Vasile Lucaciu o întreprinsese la 
Roma, şi audienţa acestuia la papa Benedict al XV-lea. Regele i-a comuni-
cat înaltului prelat că, printre altele, Lucaciu trebuie să fi discutat şi proble-
ma încheierii concordatului25. Suveranul considera deplasată iniţiativa şi 
aprecia că înainte de a se negocia cu Sfântul Scaun „trebuie să avem Tran-
silvania şi pe românii săi uniţi […].” Paradoxal, deşi unii oameni politici se 
pronunţau în favoarea încheierii grabnice a unui tratat, autoritatea biseri-
cească catolică supremă din România nu vedea cu ochi buni acest lucru. 

Într-o discuţie pe care Arhiepiscopul Netzhammer a purtat-o cu Mari-
us Theodorian-Carada, la 25 februarie 1915, el aprecia că încheierea unui 
concordat cu o ţară în care existau doar două dieceze, de Iaşi şi Bucureşti, ar 
fi reprezentat un dezavantaj pentru Biserica Catolică26. Arhiepiscopul subli-
nia faptul că, în România, biserica sa se bucura de toate drepturile şi libertă-
ţile în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea bisericească, în practica-
rea cultului şi în domeniul şcolar. Mai mult, el sublinia că prin încheierea 

                                                 
23 Arhim. Iulius Scriban, Pregătirea unui Concordat între România şi Vatican, în 

„Biserica Ortodoxă Română”, seria III, anul XLV, nr. 9 (558), septembrie 1927, p. 557. 
24 Monseniorul Raymond Albin Netzhammer (19 ianuarie 1862- 19 septembrie 

1945). Originar din localitatea Erzinger, provincial Baden (Elveţia), a urmat studiile gimna-
ziale la şcoala Abaţiei Sf. Maria din Einsiedeln, apoi a intrat în noviciatul Ordinului Sf. Be-
nedict. La 9 mai 1886 a fost sfinţit preot benedictin. Între anii 1887-1900, a fost professor 
de fizică, chimie, matematică, predând totodată lecţii de geografie, geologie şi istorie. În 
anul 1900, Arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Xavier von Horstein, a cerut Cardi-
nalului Ledochowski doi profesori de la Einsiedeln şi Raymond Netzhammer a venit la Se-
minarul arhidiecezan din Bucureşti. După doi ani de activitate s-a reîntors la Einsiedeln 
pentru ca în 1903 să plece la Roma, ca rector al Colegiului Grec „Sf. Atanasie”. La 5 no-
iembrie 1905 a fost consacrat Arhiepiscop de Bucureşti, iar la 17 decembrie a venit la scau-
nul rezidenţial. A făcut parte din anturajul regelui Carol I până la moartea acestuia (27 sep-
tembrie 1914). Şi-a dedicat mulţi ani studierii arheologiei creştine din Dobrogea. La sfârşi-
tul primului război mondial, datorită prieteniei sale cu feldmareşalul August von Macken-
sen, a fost acuzat de colaboraţionism activ cu armata germană. În anul 1924, la cererea 
Sfântului Scaun, şi-a prezentat demisia fiind înlocuit cu Alexandru Th. Cisar. S-a retras la 
Insl Werd, pe Rin, sub jurisdicţia Abaţiei din Einsiedeln. A primit titlul onorific de Arhie-
piscop de Anazarbus, până la moartea sa în septembrie 1945. Vezi Postfaţa realizată de Ion 
Dumitriu-Snagov la memoriile înaltului prelat, pp. 295-306. 

25 Raymond Netzhammer, Arhiepiscop în România. Jurnal de război (1914-1918), 
Ediţie critică în limba română, postfaţă şi indici de prof. Ion Dumitriu-Snagov, Bucureşti, 
1993, p. 45. 

26 Ibidem, p.46. 
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unui concordat cu Sfântul Scaun guvernul ar fi putut interveni în unele pro-
bleme administrative, educative şi şcolare, intervenţii care, în opinia sa, fă-
ceau parte dintr-un plan mai amplu de „naţionalizare şi românizare a Biseri-
cii Catolice din România”27. Regele a negat afirmaţia arhiepiscopului, potri-
vit căreia Vasile Lucaciu ar fi fost trimis la Roma de către guvern, însă a 
admis că în spatele acestei afaceri s-ar putea afla ministrul Emil Costinescu. 

Interesante pentru întreaga discuţie ni se par a fi observaţiile lui 
Netzhammer, numit în mod exagerat, de către Nicolae Iorga, „un agent de 
propagandă germană încă din timpul neutralităţii”28. Discutând cu 
Theodorian-Carada dezavantajele unui concordat pentru Biserica Romano-
Catolică din România, el considera că acceptarea unui sprijin financiar din 
partea statului pentru Arhiepiscopia de Bucureşti putea avea o consecinţă 
nedorită, în sensul impunerii unui control asupra utilizării libere a venituri-
lor diecezei. Referindu-se la persoana cea mai indicată pentru negocierea 
concordatului, în timp ce Theodorian-Carada pleda pentru un diplomat sau 
un om de stat greco-catolic, Netzhammer opina că cel mai nimerit pentru 
această acţiune diplomatică era chiar Ionel Brătianu, şeful guvernului. Mai 
mult, el aprecia că încheierea concordatului ar fi fost binevenită „numai da-
că se va ajunge la el din mâna puternicului partid liberal”29. 

Problema concordatului a revenit în atenţia guvernului în anul 1918. 
Astfel, în primăvara anului 1918, într-un memoriu adresat preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, Alexandru Marghiloman, Theodorian-Carada insista 
asupra necesităţii încheierii cât mai urgente a unui tratat cu Sfântul Scaun. 
Această urgentare deriva, în opinia lui, din două raţiuni importante: pe de o 
parte, unirea Basarabiei cu România impunea o reorganizare a diecezelor 
catolice din Moldova, iar pe de altă parte, intenţia de a contracara creşterea 
influenţei maghiarilor asupra Bisericii Catolice din Vechiul Regat30. El aver-
tiza că în cazul în care nu s-ar fi încheiat cât mai curând concordatul cu 
Sfântul Scaun, „riscăm să nu-l căpătăm mai târziu, dacă ungurii ajung cum-
va mai puternici decât sunt azi”31. 

În pofida tuturor acestor demersuri, până la sfârşitul primului război 
mondial nu s-a reuşit negocierea şi semnarea unui concordat cu Sfântul Sca-
un, deşi politicienii români erau conştienţi de importanţa încheierii unui ast-
fel de tratat. Acest fapt are o dublă explicaţie: pe de o parte, populaţia româ-
nească ortodoxă era destul de ostilă faţă de Biserica Catolică din Vechiul 

                                                 
27 Ibidem. 
28 „Neamul Românesc”, anul XVIII, 11 noiembrie 1922. 
29 Raymond Netzhammer, op. cit., p. 47. 
30 Marius Theodorian-Carada, Efimeridele. Însemnări&Amintiri (1908-1928), Săbă-

oani-Roman, Tipografia Serafica, 1937, p. 151. 
31 Ibidem. 



România şi Sfântul Scaun 

 117

Regat, considerată a fi aliată inamicului, iar pe de altă parte, Sfântul Scaun 
şi-a concentrat întreaga atenţie spre promovarea ideilor pacifiste în timpul 
războiului şi nu spre o politică de stabilire a unor relaţii diplomatice cu state 
aflate în aria tradiţională a ortodoxiei. Mai mult, Sfântul Scaun nu era inte-
resat de încheierea unui concordat cu un stat în care numărul catolicilor era 
nesemnificativ şi, în plus, aceştia se bucurau de toate drepturile şi libertăţile. 
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MOTTO 
 „Înălţimea în sine a unei opere de artă  

nu vrea să spună nimic; este întocmai a unei bucăţi muzicale.  
Însă proporţiile interioare ale obiectului, acelea sunt  totul...  

Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr ultim”. 
Constantin Brâncuşi 

 
Născut în data de 18 februarie 1876, 

în Hobiţa, judeţul Gorj, Constantin este al 
şaselea copil al lui Nicolae şi Maria Brân-
cuşi. Prima clasă primară o face la Peşti-
şani, apoi continuă şcoala la Brădiceni. Co-
pilăria este marcată de dese plecări de acasă 
şi ani lungi de  ucenicie în ateliere de bo-
iangerie, prăvălii şi birturi. În Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, îşi face 
cunoscută îndemânarea la lucru manual, prin a construi din materiale găsite 
în prăvălie, o vioară. Găsind că ar fi de cuviinţă ca Brâncuşi să dezvolte 
aceste abilităţi, el este înscris cu bursă la Şcoala de Arte şi Meserii din Cra-
iova. Şi aşa, se poate spune că a debutat geniul său 
creativ, cu care a fost înzestrat. Prin obârşia sa ţă-
rănească, şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale 
în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei popu-
lare româneşti. Brâncuşi a relevat lumii occidentale 
dimensiunea sacră a realităţii. 

Lumea orientală a exercitat întotdeauna asu-
pra sa o fascinaţie profundă. Ajuns la Paris, Brân-
cuşi a frecventat cu asiduitate muzeele, printre care 
şi muzeul Guimet, în care era fascinat de piesele 
orientale. El a studiat de altfel arta Asiei de sud-est 
şi pe cea a Indiei, cu statuile specifice de bronz lus-
truit. A găsit în gândirea simbolică orientală, la fel 
ca şi în folclorul românesc, acele sensuri profunde 
care stau la temelia gândirii  arhaice a popoarelor.  
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Figură centrală în mişcarea artistică modernă, Constantin Brâncuşi es-
te considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculptu-
rile sale se remarcă prin eleganţa formei şi utilizarea sensibilă a materialelor, 
combinând simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul avangardei 
pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât şi impor-
tanţa acordată luminii şi spaţiului sunt trăsăturile caracteristice ale creaţiei 
lui Brâncuşi. Opera sa a influenţat profund conceptul modern de formă în 
sculptură, pictură şi desen. A murit departe de casă, în 1957, la Paris. 

Fondatorul modernismului în sculptură a fost de fapt un tradiţionalist 
al artelor sacre şi unul dintre puţinii artişti care au menţinut principiile a ce-
ea ce se numeşte artă sacră. Originalitatea sa constă în a merge până la ori-
gini, până la sufletul cel misterios al lucrurilor: „Ne regăsim cu toţii la sfâr-
şitul unei mari epoci şi este necesar să ne reîntoarcem la începutul tuturor 
lucrurilor şi să regăsim ceea ce s-a pierdut”, scria marele artist. 

 
Numărul de aur 
„Prin artă te vei detaşa de tine în-

suţi. Iar măsura şi numărul de aur te vor 
apropia de absolut”, esenţializa Brân-
cuşi munca sa de-o viaţă. Numărul de 
aur este secretul operei lui Brâncuşi. 
Cei care au lucrat cu el povestesc că 
sculptorul făcea el însuşi calculele în-
totdeauna. Explica uneori că numărul 
este legat de Dumnezeu. De fapt, se re-
ferea la misterul numărului de aur. Du-
pă moartea sa operele sale au fost măsu-
rate şi cântărite cu precizie. Concluziile 
la care au ajuns cercetătorii lucrărilor 
sale au fost că acestea au la bază pro-
porţia acestui număr. 

Opera marelui sculptor se bazează 
pe cunoaşterea perfecta a „proporţiei 
divine” şi figurilor geometrice ale „fa-
miliei PHI”: dodecaedrul, pentagonul, 
steaua pentagonală şi unghiul de 36 de 
grade.  

Unghiul de 36 de grade este în 
structura romboedrelor din Coloana In-
finitului, în timp ce la Poarta Sărutului 
găsim exact raportul dintre lungimile 
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segmentelor de dreaptă ale stelei pentago-
nale regulate. În schimb, în ceea ce priveş-
te Masa Tăcerii, aici vorbim deja despre 
„proiecţia sferei care înglobează dodecae-
drul”, iar scaunele sunt „cele 12 cercuri 
circumscrise pentagoanelor dodecaedru-
lui”. 

Despre acest concept, Brâncuşi spu-
nea: „Măsura (exactă) este vătămătoare, 
tocmai pentru că există în lucruri. Ele se 
pot înălţa până la ceruri şi se pot coborî din 
nou pe pământ, fără să îşi poată schimba proporţiile... Proporţia interioară 
este ultimul adevăr inerent, în absolut toate lucrurile”. 

Utilizând pentagrama în operele Rugăciunea şi Domnişoara Pogany,  
Măiastra, Poarta sărutului şi Coloana fără sfârşit, observând că fixarea 
acestor sculpturi înlăuntrul acelor figuri geometrice, diagonalele, axele de 
simetrie, unghiurile se dispun în aşa fel încât nasc apariţia, unor raporturi 
şi proporţii, din care, prin calcule matematice, rezultă acel 1,1618, magicul 
„număr de aur”. 

 
Rugăciunea o revoluţie în artele plastice 
Vizitând câteva cimitire, din capitala imperială, unde se găseau sculp-

turi ale unor artişti consacraţi, Brâncuşi se confesează: „Ce mă supăra?... 
Erau frumos sculptate, frumos dăltuite, frumos lustruite şi migălos şi bine 
redate detaliile: aproape nimic de zis! Dar nu erau vii!... Parcă ar fi fost nişte 
fantome! Încremeniri chiar! Eu doresc să redau mişcare şi viaţă, avânt şi bu-
curie curată!  Mă supără tot mai mult impresia de criptă şi de funerar pe care 
mi-o dădeau sculpturile acelea. Şi încet-încet drumul meu s-a croit...” (v. 
Aforismele şi textele lui Brâncuşi, af. 26). Paradoxal, ceea ce i s-a comandat 
de către soţia avocatului Petre Stănescu din Buzău, în 1906, era tot o statuie 
funerară. 

Astfel în 1907 este realizată prima sa operă revoluţionară, de cotitură, 
Rugăciunea, conservată astăzi la  Galeria Naţională a României. „Rugăciu-
nea o comandă obişnuită, dar era prima mea ciocnire cu responsabilitatea!... 
Monumentul trebuia să reprezinte o femeie plângând.... Am făcut, atunci, 
din materia care mi se puse la dispoziţie...o rugăciune” Brâncuşi. 

Aplecându-se peste mormânt, această femeie nu mai are nimic carnal, 
devine emoţie, gândire şi simţire pură, spiritualizare, idee-metaforă, un sim-
bol profund. Gestul ei de aplecare peste sufletul dispărutului este sacramen-
tal, reprezentând umilinţă şi smerenie. 

Îngenuncherea şi semnul mâini drepte a mătanie o leagă de o 
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străveche credinţă şi de dorinţa şi pornirea de a 
se uni cu pământul, în care s-au închis imagi-
nea şi spiritul dispărutului.  

Din punctul de vedere al geometriei se-
crete al operei, Brâncuşi sfarmă simetria pro-
porţiilor canonice ale corpului uman, care îl 
făcuseră rigid prin secole, obligându-l să nu 
fie altceva decât imitaţia unui trup, lipsit în 
genere de idealitate şi sublimaţie. Trupul Ru-
găciunii este înghesuit aproape într-un arc de 
cerc peste criptă, splendoarea corpului femeii 
rămânând copleşită şi închisă umilinţă şi în 
spaimă; picioarele ei sunt alungite şi descărnate; nu mai vedem încordări ale 
tendoanelor şi muşchilor, sugerând crispare, suferinţă şi durere, ci o metafo-
ră a geometriei spiritului, supus şi ghemuit în faţa morţii, o fiinţă tragică, cu 
ochii crispaţi în orbitele mici, într-o explozie de linii frânte şi de unghiuri. 
Efectul „ciungirii”, fragmentării şi „mutilării” braţului stâng creează o con-
centrare a privirii în direcţia superioară: spre frunte, piept, umeri, semnul 
numai sugerat al mătăniei etc. Gestul „mutilării" a fost reprobat de profeso-
rul său Antonin Mercier, apreciat însă de Auguste Rodin, mai târziu de ger-
manul Wilhelm Lehmbruck şi avea marele dar de a elimina complet orice 
aparenţă de retoric. În acelaşi timp, Brâncuşi stabileşte un nou echilibru al 
proporţiilor al sobrietăţii reprezentării şi conţinutului psihologic: dispărând 
erosul şi corporalul se instalează în schimb în locul lor spiritualul, do rugă, 
metafora plastică. Rugăciunea, a făcut imediat o vâlvă imensă la Paris, a 
fost studiată şi „măsurată”, a împărţit sensibilităţile contemporanilor în două 
tabere, încât tot ceea ce avea să creeze până atunci, în 1907 şi după aceea, 
avea să primească printre sculptorii tineri din toate ţările Europei, emigraţi 
în Franţa, apelaţiunea „până la Rugăciunea lui Brâncuşi” sau „de la Rugă-
ciunea lui Brâncuşi încoace” (V.G. Paleolog, Im Krâncuşi, 1967). 

 
Ochiul emblemă a spiritului, cunoaşterii şi existenţei universale 
„Simplitatea nu este un scop în artă dar se ajunge la simplitate fără vo-

ie, apropiindu-ne de sensul real al lucrurilor”, este un citat din marele sculp-
tor. Am găsit comentarii de genul: „Domnişoara Pogany a lui Brâncuşi este 
prea simplă”. Tocmai în asta constă frumuseţea şi perfecţiunea, comentatorii 
găsindu-le cumva inconştient. În asta constă frumuseţea unei opere de artă, 
să-i admiri simplitatea! – Brâncuşi 

 Domnişoara Pogany a fost un timp muza lui Brâncuşi. Începând din 
1913 el a realizat mai multe variante ale acestei lucrări, intitulate toate 
Mademoiselle Pogany, varianta I, II, etc., şi toate respectă o anumită 
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geometrie, şi anume cea legată de tăietura de 
aur. 

Studiul în pentagramă al Domnişoarei 
Pogany I, versiunea Storck, de la Galeria Na-
ţională de Artă a României demonstrează, sur-
prinzător, intrarea şi ieşirea din geometrie a 
acestei opere măreţe, geniale, pendularea ei în-
tre misterul geometriei şi cel al esteticului. 
„Portretul Pogany se înscrie în triunghiul 
A'C'D', accentuând privirea în jos a personaju-
lui, conturul craniului fiind tangent laturilor 

AB, AE. Axa sculpturală spaţială urmează cu o uşoară pliere în interior înăl-
ţimea aceluiaşi triunghi.  

Asimetria volumului faţă de această axă la bază se compensează spre 
dreapta, devenind simetrie faţă de diagonala A’C’, materializată prin linia de 
împreunare a celor două linii, diagonala CE marcând mişcarea uneia dintre 
ele. Întreaga compoziţie – mişcarea de sens contrar a capului şi mâinilor – se 
înscriu între diagonalele A'D' şi AD, cu depăşirea în paralel a acestora din 
urmă. Cele patru diagonale orizontale marchează, proporţionând, nivelele 
importante ale bustului: C’D', schimbarea de curbură a conturului craniului; 
BE, linia superioară a ochilor; B'E', intersecţia liniilor gâtului şi a mâinii 
drepte, inclusiv plierea ambelor mâini; CD, baza compoziţiei. Arcadele 
sprâncenelor urmăresc diagonalele B'D', C’E', care împreună cu AC, AD şi 
BE definesc compoziţia, măsura şi expresia celor doi ochi care adună oare-
cum priviri din direcţia vârfurilor C’, D', A, B, E şi le concentrează în direc-
ţia vârfului A' şi pe latura CD. Trecerea de la o anumită pliere interioară a 
feţei se face odată cu indicaţia liniar redusă a gurii, la centrul pentagramei.”  

Folosind „proporţia de aur” şi proprietăţile geome-
trice ale pentagonului regulat, Constantin Brâncuşi a reu-
şit să depăşească anumite limite ale sculpturii contempo-
rane lui. 

Astfel, dintr-o artă pe care Hegel o considerase 
corporală prin excelenţă, sculptorul Constantin Brâncuşi  
a reuşit să obţină o întrupare a spiritului. În principiile 
Esteticii, Hegel, constatase încă de pe la 1830 că absolut 
tuturor sculpturilor „cu adevărat  clasice şi libere”, care 
ne-au rămas de la antici, le lipseşte... pupila, precum şi 
„expresia luminoasă a privirii”. Observaţia este extraor-
dinară,  pentru că  în modul în care a fost realizat ochiul 
încă dinaintea erei noastre şi până la Brâncuşi, în sculptu-
ră, nu-i s-a redat  nici viaţa şi nici frumuseţea; nici privi-
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rea ca atare – „privirea spiritului interior”. În prima Domnişoară Pogany cri-
ticii au văzut de la început  unul din cele mai izbutite portrete sculpturale ale 
secolului XX. Ceea ce era însă de remarcat, fiind nou şi fără precedent în is-
toria artelor plastice, erau ochii ei blânzi şi mari, smeriţi şi nobili, scânteie-
tori şi puri, ca nişte oglinzi aşezate în lumină. Se poate constata că ochii nu 
mai sunt adânciţi ci împinşi cu insistenţă în relief, în afară, ca principal giu-
vaier şi portiţă de deschidere a sufletului. Ea nu-şi întinde mâinile spre noi, 
ci ochii – obrajii şi liniştea lor rotundă, migdalată şi  luminoasă. Brâncuşi  
aduce naturii o corectură unică: el îşi permite să ia dintr-o creatură a naturii 
numai ceea ce  crede el că are valoare întru spirt, şi anume, ochii! Şi să îi fa-
că emblema întregii fiinţe şi a purei sale frumuseţi pentru că „Ceea ce rămâ-
ne după noi, considera Brâncuşi, în amintirea celorlalţi, după moarte, este 
amintirea ochilor cu care ne-am relevat  dragostea pentru oameni...”  

 
Nu sculptez păsări, ci zborul 
Artist conştient de misiunea sa – „Ceea ce fac 

eu astăzi, mi-a fost dat să fac. Căci am venit pe lu-
me cu o misiune” – Constantin Brâncuşi a făcut din 
artă un instrument de căutare şi reprezentare a sa-
crului. El revelează, prin ideile esenţiale exprimate 
în operele sale, dimensiunea sacră a realităţii: „... 
reală este esenţa lucrurilor, nu forma lor exterioa-
ră.” „Odată ajuns la simplitate... eşti foarte aproape 
de adevăratul înţeles al lucrurilor.” 

Pentru el abstractul era un limbaj prin care 
exprima realităţi obiective: „Cei care consideră lu-
crările mele ca fiind abstracte sunt nişte proşti; ceea 
ce ei cred că este abstract este tot ce poate fi mai re-
alist, căci realul nu înseamnă formă exterioară, ci 
idee: esenţa lucrurilor.”  

O temă care ocupă un loc privilegiat în opera 
sa este cea a păsării, a zborului. Prima lucrare din 
acest ciclu este Măiastra (1912), o lucrare în bronz 
al cărei nume este dat de o pasăre miraculoasă din 
legendele populare româneşti. În 1919, Brâncuşi 
creează Pasărea în spaţiu, o lucrare în bronz şlefuit, 
în forma de elipsă, care redă esenţa zborului. El 
spunea „...Nu sculptez păsări, ci zborul.” 
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Brâncuşi a fost, ca şi Leo-
nardo, în secolul său, un om de şti-
inţă, lucrând matematic cu numă-
rul de aur, echilibrând inginereşte 
opera înlăuntrul ei, un arhitect con-
structor, un sculptor de geniu şi un 
artist vizionar. Astfel, se poate 
afirma despre Pasărea măiastră 
(colecţia Arensberg, 1914, azi la 
Philadelphia Museum of Art): 
„Dacă înălţimea ei este în adevăr 
61,9 cm, ar fi cu o eroare de 1 mm, 
transpus în sistemul metric, numă-
rul 1=0,618. Ca în multe alte ca-

zuri, opera Măiastra, inclusiv soclul, se înscrie într-o pentagramă, şi anume 
în triunghiurile de aur ACD şi A’C’D’. Diagonala C’E' marchează punctul 
de inflexiune între linia pieptului şi gâtului. Pentagrama sâmbure (central) şi 
prelungirea ei superioară marchează forţa şi relansarea formelor curbe ale 
pântecului, pieptului şi gâtului Păsării, iar prelungirea inferioară – drept li-
niile de lansare, de pe soclul cilindric.”  

Concluzia este revelatoare pentru că înşurubarea acestor 
opere în spaţiu şi legătura lor cu soclul, printr-un punct-unghi 
foarte mic, plutirea, senzaţia aeriană, neîncetata mişcare – a 
patra dimensiune ce se introduce în sculptură, variabilitate a 
imaginii volumelor, o dată cu deplasarea receptorului şi a un-
ghiului său de privire, depărtarea sau apropierea, explozia de 
lumină a suprafeţelor, care estompează masa, neîncetata nouta-
te a Formei, modificările, atmosfera, toate acestea rezultă din 
„măiastră împletire a dimensionării în total”. 

Ca  şi la Leonardo, s-ar putea emite concluzia, că cel mai 
mare deziderat al întregii creaţii brâncuşiene  e obsesia şi esen-
ţa zborului actul final al artei. 

În acelaşi timp, Constantin Brâncuşi posedă, prin Măiastră, intuiţia şi 
revelaţia naşterii civilizatei spaţiale moderne „Măiastra reprezintă prima 
idee aerodinamică, realizată în zbor”, a spus istoricul de artă american Wil-
liam Zorach; capetele ovoidale, şlefuite, luminoase, chiar şi Domnişoara 
Pogany, devin idei sculpturale „cosmice”. 

„În epoca lui Albert Einstein şi concomitent cu el, desprinderea de 
spaţiul clasic se produce în planul intuitiv, artistic, o dată cu lucrările lui 
Constantin Brâncuşi, din anii 1907-1910” 
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Trei dintre lucrările lui Brâncuşi aflate în colecţia Peggy Guggenhe-
im, Muza, Pasărea în văzduh şi Măiastra  

 
„Pasărea măiastră este un simbol al zborului ce îl eliberează pe om 

din limitele materiei inerte. Aici am avut de luptat cu două mari probleme. 
Trebuia să arăt în formă plastică sensul spiritului, care este legat de mate-
rie. Concomitent, trebuia să fuzionez toate formele – într-o unitate perfectă. 
Chiar formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă, 
finală, în filosofia mea asupra vieţii, separarea materiei de spirit şi orice soi 
de dualitate rămân o iluzie. Sufletul şi lutul formează o unitate. Prin acest 
oval al trupului Păsării măiestre, eu am separat şi am combinat două miş-
cări imperioase – una deasupra ovalului şi alta dedesubt. Mă întrebam sin-
gur: cum trebuie să balansez oare formele pentru a da Păsării un sens al 
zborului – fără efort? După cum observaţi, am reuşit cumva să fac ca Pasă-
rea măiastră să plutească.” (Constantin Brâncuşi) 

Povestea Păsării lui Brâncuşi are şi o rezonanţă amoroasă dar şi de 
câştig. Una dintre variantele Păsării, i-a stârnit interesul unei colecţionare 
celebre. Este vorba de Peggy Guggenheim, care după ce tatăl său – un mag-
nat evreu, a murit în urma tragediei Titanicului, ea a devenit unica sa moşte-
nitoare. La vremea aceea o avere de 2,5 milioane de dolari era impresionan-
tă. Având un deosebit simţ practic dar şi o cultură solidă, a plecat la Paris şi 
s-a concentrat pe colecţionarea de lucrări valoroase la preţuri mici. Aşa a 
devenit prietena multor artişti ai vremii. I-a cunoscut pe Kandinsky, Du-
champ, Pollock, Dali, Mondrian, Picasso, Brâncuşi. Despre sculptorul ro-
mân a spus că este „un amestec de ţăran viclean şi Dumnezeu adevărat”. 

 Chiar dacă relaţia lor era una deosebită, Peggy, Peghiţa, cum o alinta 
maestrul, nu a reuşit să achiziţioneze Pasărea pe care o dorea, cu mai puţin 
de 4000 de dolari, ceea ce ei i s-a părut foarte mult (o variantă a Păsării s-a 



Nicu Luca, Dorina Mormocea 

 126

vândut la o Casă de licitaţi, acum câţiva ani, cu 27 milioane de dolari!), dar 
a acceptat preţul. 

 
Ansamblul de la Târgu Jiu – un spaţiu al meditaţiei  
Toate sculpturile lui Brâncuşi sunt invitaţii la meditaţie, sunt opere fi-

lozofice turnate în bronz sau şlefuite în piatră. „Statuile mele sunt ocaziuni 
ale meditaţiei. Templele şi bisericile au fost şi au rămas întotdeauna lăcaşuri 
ale meditaţiei.”  

 Un „lăcaş” al meditaţiei îl reprezintă şi Ansam-
blul sculptural de la Târgu Jiu. Formele simbolice de-
senate în spaţiu de elementele ansamblului au fost 
aranjate de către sculptor într-o anumită ordine. 
Aceasta contribuie la transformarea lor în chei tainice 
către lumea subtilă a energiilor. Trecătorii care se 
aşează la Masa Tăcerii, pe unul din cele 12 scaune, pot 
conştientiza faptul că se simt mai bine şi că oboseala 
le trece mai repede decât de obicei. Iar efectul produs 
de Ansamblul de la Târgu Jiu în fiinţa celui care îl 
parcurge pe jos de la un capăt la celălalt, într-o stare 
meditativă, este unul de sublimare a energiilor şi de 
transcendere a realităţii obişnuite.  

Traseul poate fi parcurs pornind de la Masa Tă-
cerii, în pas lent, ritmat, conştientizând respiraţia. Cei 
care au curiozitatea să încerce vor sesiza că privirea le 
este purtată de la un nivel la altul, într-un mod firesc, 
natural. Iar energiile urcă de la nivelul cel mai de jos, 
Masa şi Aleea Scaunelor, spre al doilea, marcat de 
Poarta Sărutului, pentru ca, în final, să ţâşnească pur si 
simplu către înalt, purtate de către spirala Coloanei în 
acelaşi timp cu privirea care se înalţă tot mai sus. „Ar-
ta nu ridică oamenii deasupra lor, ci în ei înşişi.” spu-
nea Brâncuşi.  

Ansamblul de la Târgu Jiu, numit de Brâncuşi 
„Calea Sufletelor Eroilor”, reprezintă un drum simbo-
lic de reîntoarcere a eroilor gorjeni – prin jertfa lor de 
sine pentru ţară şi credinţă – la Dumnezeu. Iar într-un 
sens mai larg, această reîntoarcere evolutivă – deci cu 
sens pozitiv, de recuperare – este o „cale eroică” pen-
tru orice om care simte imperios nevoia de a-şi întâlni 
Creatorul, o cale de reîntoarcere spre Divin şi în ace-
laşi timp de recuperare a stării paradisiace a începutu-
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lui şi a unităţii primordiale.  
 
Coloana Infinitului – expresie a aspiraţiei lui Brâncuşi către 

Dumnezeu 
Una din cele mai admirabile sculpturi ale secolu-

lui trecut, austeră şi perfect echilibrată, Coloana Infini-
tului, este opera principală a lui Brâncuşi, iar mesajul 
spiritual pe care aceasta îl transmite reiese cu claritate 
din cuvintele sculptorului:  

• „Realitatea pe care Stâlpul – laolaltă cu celelal-
te două semne de piatră ale mele – o întrupează este 
avântul, conştiinţa nunţii ce o sărbătorim cu nesfârşitul 
univers, dorul ce-i însufleţeşte pe eroi spre absolut.”  

• „Acesta este mesajul Stâlpului meu, străjuit de Masă şi de Poar-
tă…Să arzi ca o flacără…Să te prefaci în fulger legând cerul cu pământul.”  

• „Oare ritmul său lăuntric, din clepsidră în clepsidră, nu înfăţişează 
oare şi nenumăratele pulsaţii ale universurilor, care necontenit explodează şi 
se contractă?” „Nu mai sunt al lumii acesteia; sunt departe de mine însămi, 
desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile esenţiale.”  

Valoarea artistică a operelor lui Brâncuşi e dată de valoarea lor spiri-
tuală. Nu subiectul operei de artă decide valoarea acesteia; mai curând 
aceasta este dată de inspiraţie, de spontaneitatea experienţei interioare care a 
dus la crearea ei şi pe care ea o trezeşte şi o reproduce în cel care o contem-
plă.  

 Inspiraţia lui Brâncuşi a fost în primul rând una spirituală: „Contem-
plaţi lucrările mele până le vedeţi. Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut.” 
Iar eternitatea era conţinută în timpul prezent: „Nu îmi doresc să fiu la mo-
dă. Tot ceea ce este la modă, dispare apoi odată cu moda…Nu contează da-
că, din contră, munca ta este contestată în prezent. Pentru că atunci când 
într-un final va fi înţeleasă, ea va exista în eternitate.” 

 
Arta autentică este o manifestare a frumuseţii, a armoniei, a bu-

curiei  
Frumosul autentic este în acelaşi timp sensul autentic, stabilind o in-

timă legătură a omului, nu numai cu lumea în care trăieşte ci şi cu ceva care 
trece de existenţa sa momentană ca fiinţă individuală: „Raţiunea de fi a ar-
tiştilor este aceea de a revela frumuseţile Lumii.” Frumosul este chipul ade-
vărului. Pentru a ajunge la el este nevoie de umilinţă şi de curaj: „Există un 
sens în orice lucru. Pentru a-l atinge trebuie să te lepezi de tine însuţi.” El 
mai este caracterizat de simplitate şi puritate: „Simplitatea nu este un scop în 
artă, însă ajungi la simplitate fără să vrei, apropiindu-te de sensul cel real al 
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lucrurilor.”  
Armonia şi echilibrul sunt alte caracteristici ale artei autenti-

ce: „Frumosul este echilibrul absolut.” Iar ceea ce Brâncuşi spunea 
despre cei care receptează arta este cu atât mai mult valabil pentru 
cei care o creează: „Cei care şi-au păstrat în suflet armonia care 
există în toate lucrurile, vor înţelege foarte uşor arta modernă, pen-
tru că sufletele lor vibrează la unison cu legile naturii.” Aceasta 
duce la integrarea naturală a operelor de artă în realitatea înconju-
rătoare: „Aş vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri şi grădini 
publice, să se joace copiii peste ele, cum s-ar fi jucat peste pietre şi 
monumente născute din pământ, nimeni să nu ştie ce sunt şi cine 
le-a făcut, dar toată lumea să simtă necesitatea şi prietenia lor, ca 
pe ceva ce face parte din sufletul Naturii...” 

Arta, ca şi spiritualitatea autentică, hrăneşte fiinţa umană şi 
îi aduce bucurie. „Nu cred în suferinţa creatoare.” „Arta ar trebui 
să fie numai bucurie!…spune Brâncuşi. De aceea, nu există „ar-
tişti”, ci numai oameni care simt nevoia să lucreze întru bucurie! 
Să cânte asemenea păsărilor! „Plăcerea cu care lucrează artistul 
este însăşi inima artei sale. Fără inimă nu există arta! Şi cea dintâi 
condiţie este să îţi placă ţie, să îndrăgeşti şi să iubeşti fierbinte ce-
ea ce faci. Să fie bucuria ta. Iar prin bucuria ta să oferi bucurie şi 
celorlalţi.” 
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GGRRAAFFUURRII  DDEE  BBRRUUIIJJNN  ŞŞII  AAPPLLIICCAAŢŢIIII  

 
prof. dr. Gheorghe MANOLACHE 

Colegiul Naţional de Informatică 
Piatra-Neamţ 

 
1. Introducere 
Vom analiza în acest articol o clasă de grafuri foarte interesantă şi cu 

multe aplicaţii în practică dar utilă şi la rezolvarea eficientă a unor probleme 
de informatică. Această clasă de grafuri a fost studiată iniţial de matematici-
anul olandez Nicolaas Govert de Bruijn [DeB]. Se vor trece în revistă şi 
unele proprietăţi interesante ale acestor grafuri. Se ştie că aceste grafuri De 
Bruijn, sunt un model de alegere a unei structuri de reţea de calculatoare de-
oarece au un număr relativ mare de noduri, au puţine legături pentru fiecare 
nod şi pot menţine între noduri căi de acces scurte. 

 
2. Grafuri si secvenţe De Bruijn 
Definiţia 1. Un graf De Bruijn este un graf orientat care are dn vârfuri, 

fiecare vârf fiind etichetat cu n caractere ale unui alfabet cu d simboluri. Fi-
ecare arc este o pereche ordonată de forma (α1… αn), (α2… αn αn+1)), unde 
α1, α2…, sunt simboluri din alfabet. Vom nota un astfel de graf cu B(d, n). 

Exemplu. Dacă vom considera alfabetul {0,1,2,3}, atunci graful B(3, 
4) are vârful cu eticheta (1022) ai cărui succesori direcţi vor fi etichetaţi cu 
(0220), (0221), (0222) şi (0223).  

În figura 1 este prezentat B(2, 2) cu alfabetul {0,1}. 
 

 
Figura 1. Graful B(2, 2) peste alfabetul {0,1}. 

 
Observaţie. Putem defini şi noţiunea de graf De Bruijn pentru gra-

furi neorientate. În acest caz, arcele devin muchii şi vom elimina toate ar-
cele care sunt bucle, iar dacă există arce între două vârfuri în ambele sen-
suri, vom considera o singură muchie. Vom nota un asemenea graf UB(d, 
n). 
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În figura 2 este prezentat UB(2, 2) peste alfabetul {0,1}. 
 

 
Figura 2. Graful UB(2, 2) peste alfabetul {0,1}. 

 
Proprietăţi ale grafurilor De Bruijn 

a) B(n, d) are dn vârfuri, etichetate cu n-tupluri din alfabetul cu d 
simboluri. 

b) Numărul de arce din B(n, d) este dn+1, deoarece fiecare vârf are 
d succesori. 

c) Fiecare vârf din B(n, d)  are gradul extern d, iar fiecare vârf eti-
chetat cu (α1… αn), are succesorii direcţi de etichetaţi cu (α2… αnβ), iar β 
poate fi ales dintre cele d simboluri ale alfabetului. 

d) Fiecare vârf din B(n, d) are gradul intern d, fiecare predecesor 
direct al unui vârf etichetat cu (α1… αn), va fi etichetat cu (βα1… αn-1), β fi-
ind oricare dintre cele d simboluri ale alfabetului. 

e) B(n, d) este unic pentru un n și un alfabet cu d simboluri. 
 
Definiţia 2. Un drum în B(n, d) este o secvenţă de vârfuri astfel că în-

tre oricare două vârfuri alăturate din secvenţă există un arc. Notăm cu α1 α2 
α3… αn+i-1 un drum cu i vârfuri care au secvenţa de etichete următoare: 

(α1… αn), (α2… αn+1), (α3… αn+2),… (αi… αn+i-1) 
Vom numi circuit un drum în care vârful de start şi cel final au aceeaşi 

etichetă şi vom utiliza următoarea notaţie [α1 α2 α3 …αn+i-1].  
Exemplu. Pentru B(2, 3) se observă în figura 3 existenţa unui drum no-

tat 000101 ce corespunde secvenţei de vârfuri etichetate 
(000)(001)(010)(101) şi de asemenea se observă circuit notat [000101] co-
respunzător secvenţei de vârfuri etichetate cu  

(000)(001)(010)(101)(010)(100)(000). 
 

Definiţia 3. Un graf B(n, d) este tare conex, dacă între oricare pereche 
de vârfuri există un drum.  
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Figura 3. Exemplu de drum şi de ciclu în B(2, 3) 

 
Definiţia 4. Un subgraf G1 al grafului G se numeşte componenta a lui 

G dacă: 
a) Între orice pereche de vârfuri din G1 există un drum. 
b) G1 are un număr maxim de vârfuri. 

Definiţia 5. Un circuit Hamiltonian în graful G, este un circuit ce vi-
zitează toate vârfurile exact o singură dată. Un circuit Eulerian în graful G, 
este un circuit care traversează fiecare arc exact o singură dată.  

Exemplu. În figura 3, circuit [11010001] este un circuit Hamiltonian 
ce pleacă din vârful cu eticheta (110) iar circuit [1111000010011010] este 
un circuit Eulerian ce pleacă din vârful cu eticheta (111). 

Euler, a demonstrat următoarea teoremă: 
Teorema 1. Un graf orientat fără vârfuri izolate are un circuit 

Eulerian, dacă şi numai dacă: 
a) graful este tare conex; 
b) orice vârf are gradul intern egal cu cel extern. 

Se observă că în orice graf De Bruijn, există un circuit Eulerian și 
unul Hamiltonian . 

Definiţia 6. Numim secvenţă De Bruijn în graful B(d, n) , un circuit 
[α1 α2 α3… αm+n] care este circuit Hamiltonian. 

Observație. Deoarece o secvenţă De Bruijn are dn noduri, reprezenta-
rea secvenţei va avea lungimea dn . Orice secvenţă De Bruijn se poate nota 
deci cu un şir ciclic având lungimea de dn caractere în care orice n-tuplu de 
d caractere apare exact o singură dată.  

Definiţia 7. Vom spune că două secvenţe De Bruijn notate  
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[α1 α2 α3… αd
n] şi [β1 β 2 β 3… β d

n], 
sunt egale dacă există un c astfel încât pentru orice i din mulţimea 

{1,..,dn}, să avem  
αi= β i+c (mod dn). 

Observaţie. Definiţia 7 arată că două secvenţe reprezintă acelaşi ciclu 
în B(d, n). 

O proprietate deosebit de importantă a grafurilor De Bruijn este ex-
pandarea grafului prin care se expandează B(d, n) în B(d, n+1). 

 
3. Procedura de expandare  
Crearea grafului B(d, n+1) se face parcurgând următorii paşi: 
P1.  La graful în B(d, n) vom adăuga noi vârfuri ce corespund 

vârfurilor grafului B(d, n+1). Astfel, corespunzător vârfurilor adiacente 
(α1… αn) şi (α2… αn+1) ce formează arcul (α1… αn) (α2… αn+1) în B(d, n) 
adăugăm vârful (α1… αn+1) din B(d,n+1). 

Exemplu. Pentru a expanda B(3, 3) în B(3, 4), arcul (201)(011) din 
B(3, 3) determină vârful (2011) în B(3, 4). 

P2. Vom construi câte un arc în B(d, n+1) pentru fiecare pere-
che de arce adiacente din B(d, n).  

Exemplu. Pentru a expanda B(3, 3) în B(3, 4), arcul (1222)(2220) din 
B(3, 4) va proveni din B(3, 3) pentru arcele adiacente (122)(222) şi 
(222)(220). În figura 4 este prezentat modul de expandare de la B(2, 2) la 
B(2, 3). 

 
Figura 4. Expandare de la B(2, 2) la B(2, 3). 

 
Un rezultat deosebit de util în aplicaţii este dat de următoarea teoremă. 
Teorema 2. Pentru orice n>0, în B(2, n) există 

1 2 2
nn −−secvenţe dis-

tincte De Bruijn. 
Demonstraţia teoremei este prezentată în [Bak]. 
Se constată că B(2, 5) = 2048. 
Se poate demonstra un rezultat mai general. 



Grafuri De Bruijn şi aplicaţii 

 133

Teorema 3. Pentru orice n>0, în B(d, n) există 
1

!
n d

n

d
d

−

 (secvenţe dis-

tincte De Bruijn. 
 
4. Aplicaţii ale grafurilor De Bruijn 
Grafurilor De Bruijn, dar mai ales secvenţe De Bruijn, au aplicaţii 

numeroase în diverse domenii ca: 
- robotică; 
- codificarea datelor; 
- asamblarea fragmentelor ADN; 
- reţele de calculatoare; 
- concursuri de programare etc. 

Să rezolvăm problema Biţi de pe www.infoarena.ro (autor Mircea 
Bogdan Pasoi).  

Gigel este pasionat de informatică, și mai ales de cifrele 0 și 1; așa de 
mult, încât a atribuit fiecărui din cei 2N prieteni ai lui câte o etichetă, sub 
forma unui şir de biţi de lungime N. Toate etichetele sunt distincte între ele. 
Gigel s-a gândit într-o zi că vrea să construiască o etichetă pentru el însuşi, 
de lungime cât mai mică, care să conţină o singură dată, ca o subsecventă, 
fiecare din cele 2N etichete ale prietenilor lui. 

Cerinţă 
Scrieţi un program care determină eticheta lui Gigel, de lungime mi-

nimă. 
Date de Intrare 
Pe prima linie a fişierului de intrare biti.in se va găsi numărul N 
Date de Ieşire 
Pe prima linie a fişierului de ieşire biti.out se va găsi lungimea şiru-

lui. Pe a doua linie se va afişa un şir de biţi 0 sau 1 care vor reprezenta eti-
cheta găsită. 

 
Restricţii şi precizări 

 1 ≤ N ≤ 20 
 Dacă există mai multe soluţii de lungime minimă, se va afişa cea 

minima din punct de vedere lexicografic 
Exemplu 
biti.in   biti.out 
3    10 
    0001011100 
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Soluţie. Problema aceasta necesită determinarea de secvenţe De 
Bruijn cu următorul algoritm C++ (Frank Ruskey[Rus]): 

//secventa De Bruijn pentru un alfabet de d simboluri si de subsecven-
ta de lungimea n 

void DeBruijn(int d, int n, int n1) 
{ if(d>n) 
  { 
    if(n % n1==0) 
      for(int i=1; i<=n1; i++)  
       secventa[nr++]=(char)(v[i]+'0'); 
  } 
  else 
  { 
    v[d]=v[d-n1];  
 DeBruijn (d+1,n, n1); 
    for(int i=v[d-n1]+1;i<2;i++)  
 { 
  v[d]=i; 
  DeBruijn (d+1,n, d); 
 } 
  } 
} 
 
O implementare în C++ a soluţiei problemei biti este următoarea: 
 
#include<fstream> 
using namespace std; 
ifstream f("biti.in");  
ofstream g("biti.out"); 
int n,nr,v[51]; 
char secventa[1100000]; 
inline void DeBruijn(int d,int n1) 
{ if(d>n) 
  { 
    if(n % n1==0) 
      for(int i=1; i<=n1; i++)  
       secventa[nr++]=(char)(v[i]+'0'); 
  } 
  else 
  { 
    v[d]=v[d-n1];  
 DeBruijn (d+1,n1); 
    for(int i=v[d-n1]+1;i<2;i++)  
 { 
  v[d]=i; 
  DeBruijn (d+1,d); 
 } 
  } 
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} 
int main() 
{  f>>n; 
  DeBruijn (1,1); 
  for(int i=0; i<=n-2; ++i)  
secventa[nr++]=secventa[i]; 
  g<<((1<<n)+n-1)<<"\n"<<secventa<<"\n"; 
  g.close();  
  return 0; 
} 
 
5. Concluzii 
Grafurile De Bruijn, reprezintă o clasă de grafuri foarte interesantă şi 

des utilizată în practică dar şi la rezolvarea eficientă a unor probleme de in-
formatică. Grafurile De Bruijn au fost studiate mai recent şi de cunoscutul 
cercetător D. E. Knuth în [Knu]. Astăzi se fac generalizări ale secvenţelor 
De Bruijn, astfel putem defini matrici De Bruijn cu vizor a x b, ca fiind 
matrici binare cu proprietatea că orice matrice binară de dimensiuni a x b, 
apare exact odată în matricea iniţială a arcelor.  

Exemplu. Matricea următoare, poate fi matrice De Bruijn cu vizor 2 
x 2. 

1 1 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 1 1 

 
Se pot face generalizări în spaţii multidimensionale, cu utilizări diver-

se, dar despre asta poate vom vorbi în articolul următor. 
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MOTTO 
 “.... măsura şi numărul de aur  

te vor apropia de absolut.” 
Constantin Brâncuşi 

 
I. Despre pentagrama şi semnificaţiile ei 
 
Pentagrama este de fapt doar un pentagon regu-

lat stelat, însă construcţia ei geometrică a suscitat un 
interes deosebit. 

Originea ei se pierde în timp. Vestigiile cunei-
forme o descriu ca un fel de „busolă” care indica poziţia planetelor Jupiter, 
Mercur, Marte, Saturn şi Venus.  

În jurul anului 3500 î.Hr. în orașul Ur, în ve-
chea Mesopotamie, pentagrama era folosită ca ele-
ment decorativ pentru oale. Mai târziu, a reprezentat 
semnul de regalităţii tot în aceeași Mesopotamie 
răspândindu-se apoi în cele patru colțuri ale lumii ca 
simbol al puterii imperiale. 

Dar recunoaşterea cea mai importantă a venit 
din partea pitagoricienilor care au adoptat pentagrama 
ca pe un simbol al membrilor şcolii lor. Cele cinci li-
tere aşezate în vârfurile pentagramei – U, G, I, E, I, 
reprezentau iniţialele pentru apă (hudor – în greaca 
veche), pământ (gaia), sufletul (ideea), lumină (heile- 
soare) şi aer (aeras).  

Pentagrama este şi un simbol religios precreştin asociat cu venerarea 
naturii. Anticii considerau că lumea are doua componente – cea masculină şi 
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cea feminină. Zeii şi zeițele lor colaborau pentru a 
menţine echilibrul de forţe. Yin şi yang. Când masculi-
nul şi femininul se aflau în echilibru, în lume domnea 
armonia; dezechilibrul lor aducea haos. Pentagrama es-
te reprezentativă pentru componenta feminină a tuturor 
lucrurilor – un concept pe care istoricii religiei îl nu-
mesc „Femininul sacru” sau „Zeiţa”. În sensul său de 
bază, pentagrama o simbolizează pe Venus, zeița iubi-
rii şi a frumuseţii. Zeița Venus şi planeta cu acelaşi 
nume constituiau o entitate unică, Zeița îşi avea locul ei 
pe cerul nopţii si era cunoscută sub mai multe nume – 
Venus, Steaua Răsăritului, Istar, Astarte – toate consti-
tuind concepte feminine pline de forţă în relaţie cu natura şi cu Pământul-
Mamă.  

Cea mai uimitoare trăsătură a pentagramei este 
reprezentată de originea grafică a legăturii sale cu pla-
neta Venus, care schiţa la fiecare patru ani un pentagon 
perfect pe ecliptica sa. Atât de surprinşi au fost Anticii 
de acest fenomen, încât Venus şi Pentagrama ei au de-
venit simbolurile perfecţiunii, frumuseţii şi ale caracte-
risticilor ciclice ale iubirii. Ca un tribut adus acestei 
planete, grecii foloseau ciclul ei de patru ani pentru a însemna momentul în 
care începeau Jocurile Olimpice. În prezent, puţini oameni 
ştiu că acest interval de patru ani între doua ediţii ale Jocu-
rilor corespunde cu ciclul planetei Venus. Steaua cu cinci 
colţuri urma sa fie sigla oficială a Jocurilor Olimpice, dar a 
fost înlocuită în ultimul moment cu cele cinci cercuri între-
pătrunse, care ilustrează mai sugestiv spiritul de armonie al 
jocurilor.  

Simbolurile au perenitatea lor, iar semnificaţia pentagramei a fost alte-
rată de Biserica Romano-Catolică în vremea începuturilor sale. În cadrul 
campaniei duse la Vatican pentru a eradica religiile păgâne 
şi a converti masele la creştinism, Biserica a lansat o acţiu-
ne de defăimare a zeităţilor păgâne, acuzându-le că folo-
sesc simboluri demonice. Metoda este frecvent utilizată în 
perioade de tulburări sociale. Puterea nou-creată preia sim-
bolurile existenţe şi le alterează în timp, în încercarea de a 
le anula semnificaţia iniţială. În „lupta” dintre simbolurile păgâne şi cele 
creştine, primele au fost învinse; tridentul lui Poseidon a devenit furca dia-
volului, pălăria ţuguiată a vraciului a fost transformată într-un simbol al vră-
jitoarelor, iar pentagrama zeiţei Venus a fost etichetată ca semn al diavolu-
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lui. Din păcate, şi structurile militare ale Statelor Unite au pervertit semnifi-
caţia pentagramei, aceasta reprezentând în prezent simbolul războiului. 
Steaua cu cinci colturi este desenata pe fuzelajul bombardierelor şi fixată pe 
epoleţii generalilor. Cine să-şi mai amintească de zeița dragostei şi a frumu-
seţii?! 

Pentagrama, simbolul care a fost considerat deopotrivă magic şi divin 
în numeroase culturi, este de fapt expresia absolută a 
proporţiei aur, deoarece toate rapoartele dintre segmen-
tele sale sunt egale cu numărul phi. Diagonalele penta-
gramei se intersectează astfel încât acestea respectă pro-
porţia de aur. Pentagrama este un pentagon regulat ste-
lat, a cărei construcţie geometrică a suscitat un interes 
deosebit deoarece presupune construcţia exactă a numă-
rului de aur. Construcţia unei pentagrame se reduce la construcţia unui pen-
tagon regulat în care pentagrama este reprezentată de diagonalele acestuia. 

 
II. Triunghiul de aur, pentagonul regulat proprietăţi 
 
Definiţie: Se numeşte triunghi de aur, un triunghi isoscel pentru care 

raportul lungimilor a două laturi necongru-
ente este egal cu numărul de aur -φ. 

Proprietate: Într-un pentagon regulat 
raportul dintre lungimea diagonalei şi lun-
gimea unei laturi are valoarea φ. 

Soluţie 
ABCDE pentagon regulat ⇒   

ABC AEDΔ ≡ Δ⇒ AD=AC; 

()()
5
π
= =ADB m CDB m≺ ≺ (unghi-

uri înscrise în cerc) ⇒[DB bisectoarea ADC ≺, {}' E AC BD= ∩⇒ 

DC
AD

CE
AE

=
'
', AD=AC ⇒

DC
AC

CE
AE

=
'
' 

DAC Δ isocel şi ()
5
π
= DAC m≺ ⇒()()

5
2π
= =DCA m ADC m≺ ≺ 

⇒[DE’ bisectoarea ADC ≺,      ()
5

'π
= ⇒ADE m≺ 

' ADE Δ ⇒ isoscel⇒AE’=DE’; 
 

' CDE Δisoscel ⇒DE’=DC. 
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Notăm : AE’ =m şi CE’ =n,  deci  

n
m

CE
AE

=
'
', 

DC
AC

CE
AE

=
'
' şi AD=AC =s ⇒ 

⇒
m
s

n
m

=
m

n m
n
m+

= ⇒.      

Notăm . φ =
n
m                       ⇒

φ
φ1 1+ = 

ecuaţie care ca are ca soluţie pozitivă  

 
2

5 1+
= φ de unde rezultă că φ =

DC
AD, adică numărul de aur. 

Consecinţă  

Un triunghi isoscel care are cel puţin un unghi cu măsura de 
5
π este 

de aur. 
Soluţie 
În demonstraţia de mai sus am arătat că triunghiul isoscel ΔADC care 

are măsura unghiului de la vârf egală cu 
5
π este de aur. De asemenea şi tri-

unghiul isoscel ' DAE Δ care are unghiurile de la bază cu măsura egală cu 
5
π 

este tot un triunghi de aur. 

Reciproc Un triunghi de aur are cel puţin un unghi cu măsura de 
5
π. 

Soluţie 

Calculăm 
10

sinπ şi 
5

cosπ. Deoarece 
2 10

2
10
3π π π

= + ⇒ 

10
3 cos

10
2 sinπ π

= ⇔
10

cos 3
10

cos 4
10

cos
10

sin 23π π π π
− =. 

Împărţind prin 0
10

cos≠
πse obţine 3

10
cos 4

10
sin 22− =

π π şi notând 

10
sinπ cu x avem: 

()3 1 4 22− − =x x ⇔, 0 1 2 42= − −x x ecuaţie care are soluţiile: 

.
4

5 1
2, 1

± −
= x 
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Din 1
10

sin 0< <
π(primul cadran) ⇒.

4
5 1

10
sin+ −

=
π 

4
5 1

10
sin 2 1

5
cos2+

= − =
π π,  .

4
5 2 10

5
cos 1

5
sin2−

= − =
π π 

 
Considerăm ABC Δun triunghi de aur rezultă conform definiţiei că 

ABC Δeste isoscel. Presupunem că AB=AC. 

Cazul I   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∈

2
, 0 ) (π BAC m≺ 

ABC Δun triunghi de aur rezultă că φ =
BC
AB. Trebuie să arătăm că 

5
) (π

= CAB m≺. 

În ABC Δ ducem BC E BC AE∈ ⊥,, ABC Δ isoscel ⇒[AE este bi-
sectoare. 

În AEB Δ dreptunghic 
AC
EB A
=

2
sin. De asemenea φ =

BC
AB de unde 

rezultă că 
φ
1
=

AB
BC. 

Deci .
2

1
2

sin
φ

=
A De unde 

4
5 1

5 1
1

2
5 12

1
2

sin+ −
=

+
=

+
=

A (1) 

şi ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∈

2
, 0

2
π A(2). 

Am arătat că 
4

5 1
10

sin+ −
=

π(3) 

Din (1),(2) şi (3)⇒ 
5
π
= A(am fo-

losit injectivitatea funcţiei sin în cadra-
nul I). 

Cazul II    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∈π π,

2
) (BAC m≺ 

Ştim că ABC Δ este isoscel şi AB=AC. 
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ABC Δun triunghi de aur rezultă că 

φ =
AB
BC.  

Ducem BC E BC AE∈ ⊥,, ABC Δ 
isoscel ⇒E este mijlocul [BC] 
⇒BC=2BE. 

φ =
AB
BC

⇒
2
φ
=

AB
BE. 

În ABE Δdr.⇒
4

5 1
2

cos+
= =
φ B, ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∈

2
, 0π Bşi 

4
5 1

5
cos+

=
π

⇒.
5
π
= B(am folosit injectivitatea funcţiei cos în cadranul 

I). 

ABC Δ este isoscel 
5
π
= =C B. 

Consecinţă 
Într-un pentagon regulat diagonalele duse din acelaşi vârf determină 

trei triunghiuri de aur. 
 
III. Construcţia pentagonului regulat folosind rigla şi compasul 
Ducem diametru AA’ cu rigla. Apoi folosind compasul se construieşte 

mediatoarea diametrului AA’ ducând arce de o parte şi de alta a segmentului 
AA’ (construcţia mediatoarei unui segment). Se 
construieşte mijlocul segmentului OB . 

Rotim AM în jurul lui M până arcul de 
cerc intersectează diametru OB în N. 

Vom arăta că AN este latura unui penta-
gon regulat înscris în cerc. 

Dacă R este raza cercului iniţial atunci 

MN R AM= =
2
5 şi 

.
2

1 5
2 2

5R R R OM MN ON−
= − = − = 

În AON Δ dreptunghic, .
2

5 2 10 2 2R NO AO AN−
= + = 

Rotim AN în jurul lui A şi intersectează cercul iniţial în P, AN = AP. 
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În P AA' Δ dreptunghic, ().
2

5 2 10
2 '

' sinR
R

AN
AA
AP P AA−

= = = ≺ 

Rezultă conform calculului de la paragraful anterior că 

()
5

'π
= P AA m≺ de unde ().

5
2π
= AOP m≺ 

Astfel am arătat că AP reprezintă latura unui 
pentagon regulat înscris în cerc. 

Prin trasarea arcelor de cerc se obţin cele 5 vâr-
furi ale pentagonului . 

Construind diagonalele pentagonului regulat 
obţinem o pentagramă. 

De asemenea, legătura pentagramei cu viaţa, cu 
sănătatea, cu puterea regenerativă a naturii a derivat 
din proprietăţile grafice ale pentagramei. Dacă dese-
năm o pentagramă, vom observa că în centru avem un 
pentagon regulat. Vârfurile acestuia, unite, dau naşte-
re unei pentagrame mai mici incluse în prima. Chiar 
şi aceasta are un pentagon în centru, iar procesul poate fi 
repetat la nesfârşit.  

Dacă vorbim de exterior, lucrurile stau cam la fel: 
dacă prelungim laturile dincolo de vârfuri, vom găsi că 
în exteriorul figurii va apărea o altă pentagramă, şi aşa 
mai departe. 

Bisectoarele unui „triunghi de aur” generează, la 
rândul lor, proporţia de aur, iar arcele de cerc trasate din 
punctele unde bisectoarele intersectează laturile formează spirala logaritmi-
că. 
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prof. Silvia-Ioana MORŢE 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 

The term ASPECT is a grammatical category referring to the way in 
which the action is viewed by the speaker or writer. The Oxford Dictionary 
of English Grammar defines this concept as „a category used in describing 
how the action of a verb is marked.” In different languages, aspect can be: 

• perfective if the action is seen as bounded and complete 
• imperfective if the action is seen as incomplete 
• iterative when the action is seen as repeated 
• habitual if the action is seen as occurring regularly 
• inceptive that shows the beginning of an action 
• inchoative that shows the entrance into a state 
• semelfactive if the action is actualizing once 
• egressive if the action is seen as ending.  

That is, „aspectual markings impose a perspective on different por-
tions of an event with its own temporal flow, by parcelling it up to begin-
nings or ends, presenting it as appoint in time or in its ongoingness (Comrie, 
1976).” However, Ayan Aksu-Koc adds that „temporal notions like anteri-
ority, simultaneity or posteriority which are involved in the relation of one 
event relative to another on the time line, are more appropriately analyzed as 
aspectual rather than indicating secondary tenses.” 

Another perspective is that of Smith when referring to sentential as-
pect as representing the „speaker’s choice of perspective on the situation.” 
Smith’s term comprises two different aspectual categories: SITUATION 
ASPECT and VIEWPOINT ASPECT. The former concerns the internal 
temporal character of events because it deals with verb semantics and sen-
tence constituents, whereas the latter relates the event to a non-deictic refer-
ence point. The term Situation Type is now preferred to situation aspect and 
has been called by various other names, e.g. ‘inherent aspect’, ‘action’ or, 
more commonly, ‘Aktionsart’. An advantage of this choice of term is that it 
is clearly distinct from its counterpart ‘(grammatical) aspect’, that is Smith’s 
‘viewpoint aspect’. The term ‘grammatical aspect’ or simply ‘aspect’ is 
most widely used in the literature. 
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Different definitions to the same concept 
„A grammatical form or construction qualifies as an ASPECT if its 

main use is to indicate how the speaker views the situation described in the 
clause with respect not to its location in time but to its temporal structure or 
properties.” Greenbaum, similarly says that „the aspect of the verb refers 
primarily to the way that the time of the situation is regarded rather than its 
location in time in absolute terms.”  

Michael Lewis states that „Aspects give the speaker’s temporal inter-
pretation of the event. They do not refer to real time, but to psychological 
time – to the speaker’s perception of the temporal quality of the event.” Ad-
ditionally, A Comprehensive Grammar of the English Language points out 
that „unlike tense, aspect is not deictic, in the sense that it is not relative to 
the time of utterance.” 

The Longman Grammar of Spoken and Written English seems to clar-
ify things even more, as it presents Aspect from a semantic point of view: 
„aspect relates to considerations such as the completion or lack of comple-
tion of events or states described by a verb.”  

A similar point of view is presented by Angela Downing in English 
Grammar – A University Course, p.369-370: „aspect is concerned with the 
way in which the event is viewed with regard to such considerations as du-
ration and completion when encoded by a verb. This is sometimes defined 
as the internal temporal contour of the event.” The author also makes the ba-
sic aspectual distinction between perfectivity vs imperfectivity: 

• Perfective: the situation is presented as a complete whole, as if 
viewed externally, with sharp boundaries, as in He locked the 
safe (Note that perfectivity is not the Perfect aspect!) 

•  Imperfective: the situation is viewed as an internal stage, with-
out boundaries and is conceptualised as ongoing and incom-
plete; the beginning and end aren’t included in this viewpoint – 
we see only the internal part, as in He was locking the safe. The 
Progressive is thus a kind of imperfectivity. 

The perfective vs. the imperfective 
In the case of the perfective aspect, there is lack of reference to the in-

ternal temporal structure of a situation, whereas the imperfective aspect 
gives explicit reference toward the internal structure. Yet, the distinction be-
tween these aspects does not affect their compatibility, as they may co-occur 
within the same verb phrase without contradicting each other. When the two 
aspects co-occur, i.e. the present perfect progressive, the past perfect pro-
gressive, the future perfect progressive or modal auxiliaries and the perfect 
progressive, the semantic features of the two aspects supplement each other: 
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Mark is an engineer who has been stirring interest with his pro-
vocative ideas and looks. (present perfect progressive ) 
She was running out of time, so she might have been writing on 
her essay. (modal and perfect progressive ) 

The two examples above may be considered to have limited duration 
and be progressive, since they are presented as going on for a certain period 
of time, but which will not last forever, yet the temporal boundary when the 
situation will end is not specified. 

The semantic features of the perfective and imperfective can be listed 
in a table, with the specification that their properties do not necessarily oc-
cur all at the same time; it is the context and the inherent lexical meaning of 
the verbs that affect the interpretation of the grammatical aspects. 

 
Aspect Feature Explanation 
Perfective inchoative it shows the initiation of some proc-

ess or action. 
resultative it shows the result of a situation. 
semelfactive it shows that an event takes place 

only once. 
punctuative  
(punctual) 

it shows that a situation might occur 
at a certain point of time which can-
not be divided into smaller units. 

Imperfective dynamic it shows a change in the state of a 
situation. 

transitory it refers to a change of state. 
progressive it shows the continuation of a situa-

tion. 
iterative it shows that a situation occurs re-

peatedly. 
habitual it indicates that something is done on 

a habitual basis. 
static it indicates a persistent situation, 

without change of state. 
 

In English, aspect is indicated by a combination between an auxiliary 
and a verb form. Thus, there are two generally accepted aspects: PRO-
GRESSIVE or continuous and PERFECTIVE or perfect.  

Progressiveness vs. imperfectivity 
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Going back to Comrie’s view, the most typical subdivisions of the im-
perfective can be represented as follows in a classification of aspectual op-
positions: 

 

 
 

Therefore, Comrie makes an explicit distinction between different 
types of imperfective markers and classifies English as possessing a marker 
of progressive aspect as in the example John was working (when I entered). 
He also stresses that the English progressive form has a particularly wide 
semantic range for a progressive marker, being also used with „lexically sta-
tive verbs used dynamically” and for temporary habits. 

Semantically speaking, the progressive aspect designates an event or 
state of affairs which is in progress, or continuing, at the time indicated by 
the rest of the verb phrase. 

Traditional grammars define progressiveness as a situation in pro-
gress; however, these books do not make the difference between progres-
siveness and imperfectivity. As it was presented in the figure above, Comrie 
points out in Aspect, p 33 that: 

imperfectivity includes habituality, yet a situation can be habit-
ual without being viewed as progressive, i.e. Mary used to 
smoke is incompatible with Mary used to be smoking, which is 
rather continuous. Therefore, the latter example shows that a 
given situation can be viewed both as habitual, and as progres-
sive, i.e. each individual occurrence of the situation is presented 
as being progressive, while the sum total of all these occurrences 
is presented as being habitual (the habitual of a progressive). 
However, habituality on its own is not sufficient to require or al-
low the use of specifically progressive forms.  

Aspect in English is essentially a matter of viewing. In taking an in-
ternal view, we see a situation in its progression. This view is expressed by 
the progressive aspect, as in Bill was watching Star Trek. In taking an exter-
nal view, we see a situation in its entirety. This view is expressed by the 

Aspect 

Perfective Imperfective 

HabitualContinuous 

Nonprogressive Progressive 
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non-progressive aspect, as in Bill watched Star Trek. Yet most of the gram-
marians seem to agree that there are two generally accepted aspects: PRO-
GRESSIVE or continuous and PERFECTIVE or perfect, together with their 
combination: PERFECT PROGRESSIVE. 
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Adevărul, la Averroes, este unul singur, iar de el dă seamă raţiunea. 

Ce întemeiază cunoaşterea raţională? – este întrebarea care urmează în mod 
firesc. Ea implică şi problematica posibilităţii cunoaşterii universale de către 
sufletele individuale, de fapt a substratului problematic al relaţiei dintre Unu 
şi Multiplu. Admiţând paradigma empiristă a lui Aristotel, filosoful arab su-
bliniază faptul că ştiinţa porneşte de la studiul particularelor şi nu al univer-
salului, chiar dacă are ca obiect universalul. Acesta însă nu este punctul de 
pornire, ca la Platon, ci este universalul abstras din particular şi reprezen-
tând „natura comună pe care o individuează materiile lor”1. Intelectul uman 
nu poate ajunge prin sine la abstract şi universal, deci are nevoie de o inter-
venţie nu a primului motor, ci a ultimului motor, cel al Lumii. Aşa cum uni-
tatea primei inteligenţe separate (Primul Motor imobil) asigură unitatea 
existenţei Universalului, unitatea Intelectului agent asigură unitatea cunoaş-
terii pentru tot neamul omenesc. 

Sufletul uman nu este prezentat de Averroes ca o substanţă, existând 
în sine. Substanţa este individul uman (orice corp viu) în unitatea dualităţii 
corp-suflet. Sufletul este o entelehie2, deoarece nu este subiect, deşi se află 
în subiect. Corpul este subiectul şi acesta posedă în potenţă elementele care 
îl vor însufleţi, deşi nu în mod direct. Corpul posedă în potenţă doar „forma 
prin care sufletul îi va dărui viaţă”3. 

Cunoaşterea umană nu se poate sustrage de sub autoritatea dialecticii 
potenţă-act. Sufletul nu deţine cunoaşterea, ci doar posibilitatea ei, ca posi-
bilitate generală de a înţelege. Ideile generale există, dar numai în lumea In-
teligenţelor cereşti. Accesul direct la ele îi este permis doar primului motor 
imobil, a cărui supremă activitate, ştim de la Aristotel, este contemplarea 
lor. Dar omului nu îi este accesibilă cunoaşterea directă a acestora. Ea este 
posibilă doar prin intervenţia intelectului activ în care ea rezidă. De câte ori 
intelectul uman le atinge, el urcă o treaptă spre desăvârşire. 

Comentând De Anima, Averroes asociază intelectul de suflet în ace-
                                                 

1 E. Gilson, Filosofia în Evul Mediu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, pg. 335 
2 cf. Averroes, Aristotelle opera omnia, Averrois in ea opera commentaria, 11 vol, Veneţia, 

1560, Comentariul mare la De anima în vol. VII, De anima 1, II com. 4 
3 R. Rus, Istoria filosofiei islamice, Ed. enciclopedică, București, 1994, pg. 297 
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eaşi manieră ca Aristotel. Intelectul nu poate exista despărţit de suflet, ci es-
te o funcţie a lui. În capitolul 4 al Cărţii a III-a a Comentariului la De ani-
ma, filosoful arab subliniază legătura dintre intelect şi sufletul individual, ca 
o funcţie a acestuia, întocmai cum mâna este instrumentul trupului. Din 
această perspectivă apare problema universalităţii cunoaşterii intelectuale în 
cazul în care ea porneşte de la fărâmiţarea senzorială a sensibilelor individu-
ale. 

Aporia singular-universal în cunoaştere nu poate fi înlăturată, ceea ce 
înseamnă că îşi găseşte rezolvarea numai asumându-ne-o. Oricum, Averroes 
aşa procedează. El păstrează distincţia aristotelică între intelectul pasiv şi in-
telectul activ. Primul este singular, posibilitatea latentă a fiecărui om de a în-
ţelege şi cunoaşte. Cel de-al doilea este universal, capacitatea exterioară de a 
informa intelectele individuale, la fel cum soarele ne luminează pe toţi. Inte-
lectul activ afectează transcendental, din exterior, dar numai pentru că re-
prezintă faţă de intelectul pasiv o potenţă transcendentală până în momentul 
afectării. Pentru el însuşi este însă, mereu în act. Fără potenţa inteligibilului 
în intelectul pasiv, intelectul activ ar abstrage din sensibil doar sensibil şi 
cunoaşterea conceptuală nu ar fi posibilă. Această potenţă dă naştere genuri-
lor inteligibilului în raport cu sensibilitatea aperceptivă. Averroes, ca şi 
Aristotel, nu neagă faptul că obiectul ştiinţei este realitatea, dar o realitate 
alcătuită din lucruri sensibile care sunt, în acelaşi timp, inteligibile. Astfel 
logica noastră nu s-ar putea aplica realului. 

Pentru a explica mai în amănunt decât Aristotel cum se întemeiază 
cunoaşterea prin unirea celor două intelecte – cel pasiv, individual, muritor 
şi cel activ, universal, etern, Averroes vorbeşte de cinci intelecte: cele două 
menţionate şi, în plus, material, speculativ şi dobândit. Intelectul pasiv şi cel 
material nu sunt unul şi acelaşi lucru. Raportat la materie şi formă, intelectul 
pasiv nu este nici una, nici alta. Nu poate fi materie, deoarece conţine specii 
inteligibile, chiar dacă în potenţă şi nu poate fi nici formă, deoarece nu este 
decât receptacolul ideilor, şi nu ideile însele. Ipoteza îndrăzneaţă a lui 
Averroes este să considerăm intelectul pasiv un alt gen de fiinţă4, pe care 
Octave Hamelin o va numi „materie inteligibilă”. 

De fapt, intelectul pasiv se transformă în intelect material prin acţiu-
nea intelectului activ. Luminând, în sens heideggerian, intelectul pasiv, îl 
transformă într-o „deschidere-spre-”, într-un luminiş care primeşte, participă 
la Fiinţă, în cazul acesta – la cunoaşterea universală. Dacă intelectul pasiv 
este doar posibilitatea nedefinită a cunoaşterii ascunsă în sensibilitatea indi-

                                                 
4 cf. Averroes, în De anima Comentarium 139 a, Ed. Venetus, 1562 
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viduală, intelectul material este deja un întreg5, o substanţă alcătuită din 
dualitatea potenţei senzoriale şi actului intelectiv. Intelectul agent transferă 
asupra intelectului material potenţialitatea receptării inteligibilului universal. 

Intelectul material devine astfel prima treaptă a desăvârşirii, iar inte-
lectul speculativ treapta supremă a desăvârşirii6. Mecanismul psihic al cu-
noaşterii este empiric, se bazează pe imagini, deoarece cunoaşterea constă în 
abstragerea universaliilor din imagini individuale de către intelectul agent. 
Rezultatul este intelectul speculativ care, deşi obţinut dintr-un intelect ne-
muritor, prin intervenţia imaginilor, el devine coruptibil şi individuat. Inte-
lectul speculativ aparţine încă subiectului material. Dar cunoaşterea, odată 
înfăptuită, generează un alt tip de intelect, intelectul dobândit. 

De ce are nevoie Averroes de cinci intelecte pentru a explica dualita-
tea potenţă-act a cunoaşterii? Deoarece empirismul aristotelician este gene-
rator de aporii, pe care filosoful arab este obligat să şi le-asume, cum ar fi: 
individualitatea umanului – universalitatea intelectului agent; coruptibilita-
tea sensibilelor (imaginilor) – perfecţiunea universaliilor; caracterul muritor 
al individului – nemurirea cunoaşterii genului uman. Acestea pot fi înţelese 
prin subtila dialectică a celor cinci intelecte. Intelectul pasiv, individual şi 
muritor – intelectul activ, universal şi nemuritor prin interacţiune generează 
intelectul material, nemuritor şi specific întregului gen uman. Pe următoarea 
treaptă, intelectul agent abstrage universaliile din intelectul material, iar ac-
ţiunea sa aflată în curs de desfăşurare generează intelectul speculativ, corup-
tibil şi individual, datorită substratului sensibil. Acţiunea odată încheiată, 
cunoaşterea realizată se împlineşte în întregul intelectului dobândit, care 
conferă omului fericirea supremă. 

Deşi porneşte ca Avicenna de la exterioritate şi unitatea intelectului 
agent, Averroes se desparte de acesta chiar de la început. Cunoaşterea nu se 
realizează în acelaşi mod ca la Avicenna; ea nu este o donaţie în care rolul 
activ, mai bine spus, unicul, îl are forma – în speţă, intelectul activ. La Aris-
totel, cât şi la Averroes, cele două elemente ale întregului, actul şi potenţa, 
forma şi materia, intelectul activ şi intelectul material se află în poziţii de 
egalitate. Asupra rolului intelectului material, Averroes este foarte clar în 
Comentariul la De anima, identificându-l cu subiectul cunoaşterii şi, prin 
aceasta redându-i demnitatea gnoseologică. „Şi cum intelectul material a 
fost reunit după ceea ce se realizează prin intelectul activ, atunci noi suntem 
reuniţi cu intelectul activ şi această dispunere se numeşte dobândire şi inte-
lect dobândit. Deoarece noi am presupus că intelectul material e veşnic şi că 

                                                 
5 Gh. Vlăduţescu, Introducere în istoria filosofiei medievale, Ed. Enciclopedică română, 

Bucureşti, 1973, pg. 107 
6 cf. Averroes, în De anima Comentarium, III 5, 99c 
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intelectele speculative sunt generabile şi pieritoare în modul în care am ară-
tat că intelectul material le cuprinde pe amândouă, adică formele materiale 
şi formele abstracte; e limpede că subiectul intelectelor speculative şi al in-
telectului activ, în conformitate cu acestea, este unul şi acelaşi, adică materi-
al”7. 

Prin succesiunea celor patru intelecte asupra cărora acţionează intelec-
tul activ, cunoaşterea empirică devine posibilă şi se poate realiza astfel 
transferul de la imagini la concept. Imaginea nu mai este o piedică, ci are un 
rol central în cunoaştere. Alain de Libera consideră că imaginaţia este pivo-
tul cunoaşterii la Averroes, revendicată „de om pentru a avea parte de gândi-
re, de intelectul material pentru a avea ceva de gândit”8. Analogia cu filoso-
fia kantiană este firească în acest context, adică în cazul în care imaginaţia şi 
intuiţia sunt tot una: o intuiţie fără concept e oarbă, un concept fără intuiţie 
e gol. Pe această bază de discuţie, Alain de Libera testează problema cu-
noaşterii la Averroes şi mergând pe filiera occamiană. El acceptă existenţa a 
două subiecte cognitive distincte: sufletul senzitiv şi sufletul intelectiv9. De-
osebirea faţă de Occam pare a fi doar inversarea rolurilor; la Averroes, ima-
ginaţia poate cunoaşte fără intelect, dar nu şi intelectul fără imaginaţie. 

Dar Alain de Libera, afirmând aceasta, absolutizează o treaptă inter-
mediară a cunoaşterii, întrerupând procesul. Averroes îl prezintă însă pe eta-
pe într-o normală manieră expozitivă, dar aceasta nu înseamnă că el poate fi 
parcurs pe etape. Doar înţelegerea lui se realizează în trepte. Imaginaţia pur 
senzorială, fără utilizarea conceptelor aflate în potenţă, este imposibilă – ar 
însemna să se admită că intelectul activ şi-ar suspenda, într-un anumit loc şi 
pe o anumită perioadă de timp, activitatea, iar intelectul pasiv şi-ar anula, în 
aceleaşi condiţii, disponibilitatea intelectivă aflată în potenţă şi-ar aştepta 
actuizarea. Să nu uităm că posibilul, la Averroes, nu este doar imaginar, fan-
tasmă ireală, ci, dimpotrivă, este încărcat de realitate. Posibilul nu există, dar 
este real. 

Distincţia fundamentată de Avicenna este cea legată de păstrarea con-
cepţiei aristotelice originare asupra fiinţei în cazul lui Averroes. Avicenna 
promovase distincţia nearistotelică dintre esenţă şi existenţă. Din această ca-
uză cunoaşterea este de tip emanatist, survine din exterior, de la un principiu 
transcendent care emană atât formele substanţiale în fiinţele sensibile, cât şi 
formele inteligibile în sufletele umane. La Avicenna intelectul agent aristo-
telic este de fapt Demiurg platonician. 

În cazul lui Averroes, aşa cum am văzut, nu poate accepta importanţa 

                                                 
7 cf. Averroes, De anima, III, 36, 125 F, ed.cit 
8 Alain de Libera, Cearta universaliilor, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, pg. 214 
9 op.cit, pg. 215 
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exclusivă a doar unuia din cele două elemente ale structurii cognitive, în 
speţă intelectul activ. Potenţa are aceeaşi importanţă cognitivă, ca şi actul. 
Acest lucru se observă cel mai bine în cazul intelectului material. În el se 
află potenţial toate cunoştinţele umane, dar nu le cunoaşte însă. Actuizarea 
se realizează prin intervenţia intelectului agent ca o formă de abstragere a 
nucleului de inteligibilitate aflat deja în imagine. 

Consecinţele acestei concepţii sunt extrem de importante pentru para-
digmele culturale ale evului mediu. În primul rând, reabilitează rolul funda-
mental al sensibilului, de pe poziţia culturală specific arabă: nu există gândi-
re fără imagini. Raţionalismul occidental nu va accepta un timp această teză 
şi lumea imaginarului îşi va pierde rostul, rămânând exilată în exotismul 
arab; astăzi însă, problema imaginarului este prezentă în scrierile unor autori 
precum Henry Corbin, iar imagologia fie ca artă, fie ca ştiinţă este în curs de 
constituire în orizontul spiritual occidental. 

A doua consecinţă va alimenta, însă, problema fundamentală a filoso-
fiei medievale: cearta universaliilor. Doctrina lui Averroes a fost preluată de 
averroismul latin şi dusă mai departe, până la Occam: universaliile, deşi nu 
sunt substanţă a lucrurilor, fac cunoscută substanţa lucrurilor. Problema abs-
tracţiei este preluată de la Averroes şi dezvoltată în maniera psihologiei in-
tenţionale de către Siger de Brabant, care se vede obligat să dea lămuriri su-
plimentare. 

Cea de-a treia consecinţă este una repudiată atât de islam, cât şi de 
creştinism – caracterul muritor al sufletului individual. Averroes admite 
nemurirea doar a sufletului generic, doar a intelectului material înţeles drept 
capacitatea de cunoaştere general umană. Omul nu este nemuritor, dar ome-
nirea da, mai bine zis, spiritualitatea ei. 

Deşi Averroes ne refuză prin teoria intelectului nemurirea sufletului 
individual, el ne oferă demnitatea universalităţii capacităţii de cunoaştere. 
Ca şi în relaţia materie-formă, fără a diminua cu ceva rolul fundamental al 
formei, respectiv al intelectului agent, accentuează rolul activ al materiei, 
respectiv al intelectului material care ascunde în potenţialitatea sa toate inte-
ligibilele. Le ascunde pentru a le dezvălui atunci când fiinţa umană devine 
demnă de a-şi cunoaşte esenţa. 

Problema Intelectului agent dezvăluie o dimensiune neaşteptată a fiin-
ţei. El pare a fi liantul dintre cele mişcate şi cele nemişcate, dintre om şi di-
vinitate, dintre posibilitate şi act atât în cunoaştere, cât şi în devenire. Nu îl 
putem considera, atunci, obiectul central al metafizicii; cel sub care se as-
cunde de fapt fiinţa, având în vedere că el este cel ce înfiinţează totul, recu-
noaştere şi existenţă la un loc? 

În primul rând, Intelectul agent este cel ce leagă mişcarea dinspre 
Primul Motor Imobil spre lumea sublunară. Pentru a observa cum înţelege 
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Averroes această translaţie, trebuie să prezentăm întâi modul în care acesta 
descrie structura universului. Filosoful arab păstrează modelul cosmologic 
aristotelic. Lumea sublunară este alcătuită din aceleaşi patru elemente: pă-
mântul, apa, aerul şi focul. În centrul universului se află Pământul, fiind cel 
mai greu, iar la periferie focul, fiind cel mai uşor. Apa şi aerul ocupă poziţii-
le intermediare. În acest univers concentric, centrat pe Pământ, se află şi un 
al cincilea element, care reprezintă materia sferoidală a cerului, un element 
nici mai greu, nici, mai uşor, pe care Aristotel îl numea eter. În această regi-
une cerească, există o mişcare perfectă, circulară, care este diferită la Aristo-
tel de mişcarea din lumea sublunară. Eternitatea mişcării circulare este dată 
de acţiunea Primului Motor, imobil însă pentru a nu duce lanţul cauzal într-o 
regresie infinită. Averroes nu se abate până aici cu nimic de la tabloul aristo-
telic. Diferenţierea apare atunci când doreşte să extrapoleze armonia mişcă-
rii cereşti şi la lumea sublunară. Mişcarea şi repausul nu pot fi succesive, aşa 
cum materia şi forma nu pot fi separate. Mişcarea este continuă şi incorupti-
bilă privită la scara întregului univers. 

Cu toate acestea, mişcarea în lumea sublunară nu este circulară, ci mai 
degrabă de sus în jos. Problema diferenţelor de mişcare este formulată încă 
de Teofrast, elevul lui Aristotel, în Metafizica sa („Despre îndoieli sim-
ple”). Dacă motorul este unic, de ce există mai multe feluri de mişcare – cir-
culară la nivelul sferelor cereşti, deplasare, alterare, creştere, descreştere la 
nivelul sublunar? Dacă motorul ar fi diferit pentru fiecare în parte, universul 
nu ar mai fi armonie. Iar dacă motorul este unic, de ce se bucură de privile-
giul mişcării perfecte doar sferele cereşti?10. Explicaţia rezidă în mecanis-
mul de transmitere a lanţului cauzal. Asupra lucrurilor de aici, Primul motor 
nu acţionează direct, ci prin intermediari – cele patru cauze. Diferenţa dintre 
acestea nu generează doar forme diferite de mişcare, ci chiar pluralitatea 
existenţei sublunare. Averroes refuză principiul avicennian că din unu nu 
poate proveni decât unu11. Această ipoteză este neoplatonică, şi nu aristote-
liciană. 

El păstrează însă ierarhia Inteligenţelor, dar le neagă rolul. Averroes 
nu acceptă teoria avicenniană emanaţionistă pentru a explica multiplicitatea. 
Avicenna avea nevoie în acest lanţ cauzal, la capătul superior al ierarhiei In-
teligenţelor de un intermediar pentru a face legătura cu Primul Motor, de o 
anima caelestis. Averroes respinge existenţa acestui suflet ceresc 
considerându-l doar o „metaforă a dorinţei de intelecţie a sferei”12. Inteli-

                                                 
10 cf. Theophrast, Metafizica, II 5b 10 – 5a 15, Paris, Z. Vrin, 1948 
11 cf. Averroes, Tahafut al-tahafut, Ed. Bouyges, Beyrouth, pg. 141 
12 Claude Cals, Filosofia islamică, în vol * * * – Istoria filosofiei, vol. coord. de Jaqueline 
Russ, Ed. Univers Enciclopedic, Vol. I-II, Bucureşti, 2000, pg. 109 
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genţa supremă nu are nici o activitate tranzitivă deoarece din Unu, demon-
strează el, poate apare o mulţime nedefinită. Cele nouă Intelecte sunt gene-
rate unele din altele, în ordinea pe care o posedă de la Dumnezeu, fără să ai-
bă nevoie de schema triadică a lui Avicenna. Dar la ambii, intelectul agent 
ce face tranziţia spre lumea sublunară este ultima Inteligenţă separată. Acţi-
unea ei este la Avicenna însă, un act de slăbiciune. Prin emanaţiile succesive 
ale celor nouă sfere, ce-a de-a zecea este slăbită. Este sancţionată la fiecare 
nivel distanţarea de Primul Motor prin pierderea purităţii inteligibilităţii. 
Astfel poate fi generată multiplicitatea şi corporabilitatea din Intelectul unic. 
Actul pur este slăbit la nivelul celei de-a zecea inteligenţe numită Intelectul 
agent. Acesta guvernează sufletele umane şi reprezintă încoronarea lor. 

Averroes păstrează ierarhia Inteligenţelor şi rolul fundamental al Pri-
mului Motor. Cerul său apare, ca şi la Aristotel, ca o fiinţă vie, în care fieca-
re sferă este dotată cu o inteligenţă aparte. Dar rostul lor nu este creaţionist, 
ci doar de a transmite mişcarea generată de Primul Motor celor din lumea 
sublunară. Studiul lor aparţine fizicii. Studierea Primului Motor însă poate 
deveni o problemă teologică sau una metafizică. Este Primul Motor – divini-
tatea? 

Dumnezeu la Averroes înseamnă actul pur, perfect, mereu gândindu-
se pe sine, într-o autocontemplare veşnică. În cunoaşterea divină, finitul şi 
infinitul se confundă, astfel că ea nu poate fi nici generală, cum afirma Avi-
cenna, nici particulară, cum afirma Ghazali. Acestea sunt criterii omeneşti, 
care nu pot fi aplicate divinităţii care cunoaşte totul. 

Divinitatea aceasta nu creează, ci doar extrage, din materie, formele 
care există deja virtual şi pe care le ajută să se manifeste. Actul, actuizarea, 
ca şi potenţialitatea actelor sunt simultane şi, prin urmare, veşnice, co-
eterne. Nu există formă actuizată care să nu fi existat anterior, ca posibilitate 
reală ascunsă în materie. Ca şi la Aristotel, Primul Motor este imobil, el ex-
trage prin dorinţa pe care o iscă în toate individualele. Astfel, el este cauza 
primă a mişcării, dar şi cauză finală, devenind scop pentru tot ceea ce există. 

Ca teolog, Averroes eşuează, deoarece divinitatea sa îşi pierde atribu-
tul fundamental – nu este creatoare. Deşi cauză primă a existenţei, ea nu rea-
lizează creaţia ex nihilo, pe care filosoful arab nu o acceptă, la fel ca Aristo-
tel13. Acesta este modelul prin care el îşi asumă aporiile divinităţii: Primul 
Motor nu este creator, dar este cauza existenţei, mai ales a mişcării. Faptul 
că îşi împarte coeternitatea cu materia nu reprezintă o degradare a esenţei 
sale. Creşterea importanţei materiei prin potenţialitatea formelor existente în 
interiorul ei nu anulează caracterul activ al Primului Motor. Acesta este, 
                                                 

13 S. Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris Librairie Philosophique, J. Vrin, 
1927, pg. 443-444 



Daniela Neamţu 

 156

evident, „izvorul fiinţei întregului univers”14. Orice formă de mişcare, inclu-
siv generarea şi distrugerea individualelor din lumea sublunară, se află în le-
gătură cu sferele cereşti, iar acestea, înlănţuite cauzal, pornesc din cauza 
primă necesară şi necauzată. Aceasta este necesară prin sine, astfel s-ar 
ajunge la regresie infinită a dialecticii posibil-necesar. Postulatul fiinţei po-
sibile şi necesare va fi folosit de Toma d’Aquino în elaborarea argumentului 
cosmologic pentru existenţa lui Dumnezeu. 

Paradoxal, deşi din punct de vedere teologic, Averroes reprezintă mai 
mult decât un eşec şi un pericol real pentru teologia creştină, filosofia sa, nu 
numai că nu este neglijată, ci este folosită pentru a susţine raţionamentele 
unei gândiri religioase. În occident nu s-a putut face abstracţie de discursul 
său metafizic. Se pare că nici Averroes nu poate spune cu precizie ce este fi-
inţa. Poate, chiar, nici măcar ce este metafizica. Dar poate spune ce nu este 
aceasta din urmă. Nu este fizică, deşi studiază mişcarea şi lucrurile mişcate. 
Nu este nici teologie, deoarece Primul Motor generează mişcare şi existenţă, 
dar nu creează. Nu este psihologie, deşi translaţia mişcării, ca şi întemeierea 
cunoaşterii se realizează prin acelaşi lanţ cauzal ierarhic de intelecte având 
în capătul superior Intelectul suprem, iar în cel inferior – Intelectul agent. Se 
pare că metafizica înseamnă tocmai căutare, pe nivele diferite de înţelegere, 
prin raportări diverse la existenţa şi esenţa lucrurilor. Astfel spus, la fiinţă. 
Este căutare fără găsire ultimă, definitivă.  
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 Funcţia zeta Riemann, numită după matematicianul german Frie-

drich Bernhard Riemann (1826-1866), este o funcţie cu semnificaţie impor-
tantă în teoria numerelor (în distribuţia numerelor prime), fizică şi teoria 
probabilităţilor.  

Funcţia zeta Riemann este definită prin următoarea serie infinită 

1

1 ()x
n

fx
n

∞

=

=∑. 

Arătăm în cele ce urmează un mod de abordare a convergenţei acestei 
serii pentru 1 x>. 

Considerăm şirul 
1

1 n

nx
k

a
k =

=∑ şi studiem mărginirea acestuia în cazuri-

le ,2 xNx ∈≥şi apoi ,1 xRNx ∈−>. 
Dacă  ,2 xNx ∈≥, arătăm mai întâi că 

11

1111,1,2,3...,.(1)
111

22

xxxkn
x k

kk
−−

⎡⎤
⎢⎥
⎢⎥ <⋅−=
⎢⎥ −⎛⎞⎛⎞ −+ ⎢⎥ ⎜⎟⎜⎟ ⎢⎥ ⎝⎠⎝⎠ ⎣⎦

 

()

11

111
2

3
124

12

22

11
11

1122
111
224

11 23...
2211.(2).

22

xx

xxx

xx
xx

xx

kk

kkk

CkCk
xkx

kxk

−−

−−−

−−
−−

−

−
⎛⎞⎛⎞ +− ⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠ −=>

⎛⎞⎛⎞⎛⎞ −+− ⎜⎟⎜⎟⎜⎟
⎝⎠⎝⎠⎝⎠

⎡⎤ ⎛⎞ ⋅⋅⋅+⋅⋅+ ⎢⎥ ⎜⎟
⎝⎠−⋅− ⎢⎥ ⎣⎦ >>=

−

 

Împărţind (2) prin 1 x−, rezultă (1). Apoi însumând după k inegalităţi-
le (1) obţinem: 
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prin părţi şi identificând, obţinem 1 1,.
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Literatura, la fel ca oricare dintre ipostazele operei de artă, îşi asumă li-

bertatea ca pe o condiţie esenţială a propriei existenţe, fie că ne referim la 
aspiraţia ei de a se detaşa de lumea empirică, prin generarea unui univers au-
tonom, fie că ne gândim la posibilitatea tipăririi şi lansării cărţii ca produs 
cultural. Justă în esenţă, această observaţie nu face altceva decât să plaseze 
literatura într-un creuzet al cărui punct forte nu îl constituie rezistenţa la ten-
siunea pe care o creează realitatea a cărei naştere o mediază, ci tocmai spe-
ranţa, indusă de o anumită candoare, că o astfel de rezistenţă este posibilă.  

De altfel, admiţând că autonomia artei presupune, dincolo de caracterul 
ei irevocabil, existenţa unui moment iniţial de orbire, Theodor W. Adorno 
se fereşte de tentaţia absolutizării libertăţii artei tocmai din dorinţa de a nu 
judeca un fenomen eludând factorii care-l modelează decisiv. Mai mult, fi-
losoful sesizează necesitatea raportării artei la evoluţia ideii de umanitate, 
deoarece autonomia pe care ea a atins-o după ce s-a debarasat de funcţia ei 
cultică şi de imitaţiile ei s-a hrănit din ideea de umanitate. Ea a fost cu atât 
mai zdruncinată cu cât societatea a devenit mai puţin umană.1 Într-o formu-
lare eufemistică, autorul înţelege să sintetizeze nu doar condiţia tragică a 
omului modern, alienat de o societate gândită teocentric, dar acţionând 
teoclast, ci şi experienţa cutremurătoare a omului devenit cobaiul unor sis-
teme de tip totalitar.  

Dacă prima experienţă – cea care implică secularizarea societăţii şi eli-
minarea reziduurilor unui creştinism în ruină – fortifică autonomia artei, 
propulsând-o în postura de substitut al unei teologii de tip panaceu, a doua 
experienţă – cea care celebrează anularea omului ca fiinţă liberă, umilirea 
individului şi instrumentalizarea lui în vederea executării unor comanda-
mente josnice – devine o veritabilă provocare pentru autonomia artei prin 
deplasarea accentului de pe o finalitate axată pe consolare şi delectare pe o 
finalitate întemeiată pe mărturisire şi demistificare.  

Literatura română publicată în timpul regimului comunist reprezintă, 
                                                 
1 Theodor W. Adorno, Teoria estetică, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p. 5 
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aşadar, un generos obiect de studiu dacă suntem dispuşi să-i sesizăm speci-
ficitatea prin raportare la literatura epocilor anterioare, o specificitate dată, 
în primul rând, de contextul politic în care a apărut şi de strategiile de su-
pravieţuire pe care le-a dezvoltat în relaţia cu acesta.  

Fie că vizează simpla inventariere a unor opere, fie că are ca scop declan-
şarea unor polemici menite să răstoarne ierarhii consacrate, orice abordare a 
acestei literaturi trebuie să ţină seama de faptul că statutul ei nu poate fi de-
finit punând în paranteză caracterul opresiv al sistemului politic în ambianţa 
căruia a fost concepută şi validată. 

Cenzura totală şi îndoctrinarea agresivă au fost principalele instrumente 
pe care le-a utilizat comunismul în tentativa de a controla spaţiul cultural au-
tohton de-a lungul celor 45 de ani, cât a dominat viaţa politică românească, 
iar discursul oficial, mincinos şi triumfalist, nu accepta replici deschise, care 
să-i pună în discuţie credibilitatea şi eficienţa. 

Controlând instituţional şi remodelând ideologic spaţiul cultural autohton 
în ansamblul lui, comunismul a urmărit transformarea literaturii într-un efi-
cient instrument de propagandă – evident, nu singurul – care să-i permită nu 
doar legitimarea ca unic model politic acceptat, ci şi legitimarea abuzurilor 
de orice natură. În consecinţă, factorul politic a devenit un infernal element 
coercitiv în relaţia cu scriitorii, a modificat sensibil metabolismul vieţii lite-
rare, dovedind, dacă mai era nevoie, că orice urmă de normalitate dispare 
atunci când un regim totalitar încearcă să intimideze indivizii, să anuleze 
spiritul critic şi să suprime libertatea de exprimare. 

În ciuda invariabilelor amintite, literatura a continuat să revendice liber-
tatea de creaţie ca o condiţie sine qua non a propriei existenţe, fapt de la sine 
înţeles într-un regim democratic, dar care, în condiţiile unui regim totalitar, 
este perceput ca un cal troian în pântecele căruia sunt camuflaţi germenii le-
tali ai revoltei. 

Pe fondul relativei liberalizări din deceniul al şaptelea, scriitorii au simţit 
că pot recupera, fie şi parţial, adevărul despre infernul în care le era dat să 
trăiască, orientându-se către petele albe de pe harta comunismului dogmatic, 
fiind atraşi irepresibil de mirajul dezvăluirii tarelor unui trecut considerat 
controversat. E drept că fenomenul a fost cauţionat chiar de către autorităţile 
care, din raţiuni tactice, se delimitaseră de erorile şi abuzurile regimului de 
până în 1964, dar simpla punere în discuţie a modului în care fusese aplicată 
o ideologie considerată infailibilă a creat premisele lărgirii sferei de investi-
gaţie asupra altor componente susceptibile genereze o criză a profundă a sis-
temului.  

Deşi nu îşi asumă explicit rolul de a combate festivismul din acţiunile 
aparatului de propagandă, literatura tinde să se constituie relativ rapid într-
un demers subversiv, al cărui principal instrument este limbajul aluziv, pre-
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zent mai ales în romanul politic. 
Aşa cum observa Nicolae Manolescu în finalul secţiunii dedicate roma-

nului ionic, în eseul Arca lui Noe, romanul ultimelor secole stă sub semnul 
câtorva valori, care, prin desfăşurarea lor diacronică şi impunerea succesivă 
drept factori modelatori ai raportului dintre indivizi, permit o periodizare a 
evoluţiei acestuia. Economicul domină secolul al XIX-lea şi, implicit, ro-
manul doric, eroii lui Balzac fiind mai ales oameni de acţiune, la fel ca pro-
tagoniştii din textele lui Slavici sau, prin perpetuarea formulei dorice de ro-
man şi în perioada interbelică, din cele ale lui Rebreanu. Romanul ionic stă 
sub semnul socialului, punând economicul în paranteză şi favorizând naturi-
le reflexive. În fine, naşterea corinticului coincide cu naşterea mentalităţii 
politice a omului într-un secol în care politica nu mai este doar vocaţia sau 
apanajul câtorva, ci o profesie ca oricare alta.2 Nu orice fel de profesie în-
să, pentru că politica se insinuează pretutindeni, pendulând între palat şi în 
alcov, caracterul agasant şi irepresibil al fenomenului fiind admirabil sur-
prins de Rebreanu în schimbul de replici cu care debutează Gorila: – Nu, 
zău, m-aţi ameţit cu atâta politică! (...) Parcă nici nu am fi la logodnă... (...) 
– Ai dreptate, coano Milico, ne-a cotropit politica şi ne-a stricat până în 
măduva oaselor!3  

Pornind de la omniprezenţa politicului în lumea contemporană şi de la 
raportul acestuia cu literatura, au fost formulate chiar puncte de vedere care, 
dincolo de radicalismul evident şi de tratamentul procustian propus creaţiei 
unor confraţi, lasă să se întrevadă opţiunea clară pentru privilegierea unei 
teme în raport cu celelalte: Scriitorul pe care nu-l interesează politicul, ade-
vărul politic al vremii, cred că poate să rămână şi în afara interesului citi-
torilor timpului său.4  

Din acest punct de vedere, propensiunea romanului către politic şi afir-
marea romanului politic apar drept o necesitate, nu doar ca o tendinţă oare-
care, mai cu seamă că astfel de texte îşi propun în primul rând să valorifice 
un topos fecund, şi anume puterea şi raportul individului cu diferitele ipo-
staze ale acesteia.  

Orgolios, romanul politic (utilizăm sintagma în sensul cel mai larg cu pu-
tinţă precizând că binomul roman politic/roman cu semnificaţie politică va fi 
definit ulterior) refuză principiul ocheanului întors şi problematizează toc-
mai acest raport devenit determinant pentru definirea individului modern, 
                                                 
2 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Editura Gramar, Bucureşti, 1998, p. 510 
3 Liviu Rebreanu, Gorila, Editura Eden, Bucureşti, 1991, p. 13 
4 Dumitru Radu Popescu, Toate problemele noastre sunt şi ale Europei în Romanul româ-
nesc în interviuri, o istorie autobiografică, antologie, text îngrijit, sinteze bibliografice şi 
indici de Aurel Sasu şi Mariana Vartic, volumul II, partea a II-a, Editura Minerva, Bucu-
reşti, 1986, p.1023 
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care, pus să evolueze într-un context structurat de factorul politic, trebuie să 
se raporteze critic la o istorie tumultuoasă şi alienantă deopotrivă.  

Cartografiind una dintre ipostazele cel mai controversate ale acesteia din 
urmă, şi anume experienţa confruntării cu extrema în secolul abia încheiat, 
Tzvetan Todorov observa că este dificil de comparat răul unui secol cu ace-
la al altuia, pentru că nu putem să le cunoaştem din interior; totuşi, totul ne 
face să credem că în secolul al XX-lea, în Europa, am asistat la o desfăşu-
rare a răului cum n-a mai existat vreodată (sau poate foarte rar); nu numai 
prin numărul morţilor, ci şi din cauza suferinţelor impuse victimelor şi a 
degradării suferite de călăi. Cum să explicăm acest lucru? Nu cred că răul 
şi-a schimbat natura: el constă tot în negarea dreptului de a fi uman; nu în 
faptul că specia umană ar fi suferit vreo mutaţie şi nici în faptul că un fana-
tism nou, de o putere nemaicunoscută până acum, a apărut ca din senin. 
Ceea ce a făcut posibil acest rău sunt trăsăturile comune şi cotidiene ale 
vieţii noastre: fragmentarea lumii, depersonalizarea relaţiilor umane. 5  

Lagărele naziste sau cele sovietice, regimurile politice care le-au instru-
mentat, atrocităţile comise în cele două războaie mondiale, toate oglindind 
spectacularitatea răului, au generat, de altfel, nu doar lecţii morale, ci şi un 
roman politic fericit ilustrat de către nume prestigioase ale literaturii ultimu-
lui secol precum Gunter Grass, Gabriel Garcia Marquez, Milan Kundera sau 
Alexandr Soljeniţîn. Evident, exemplele menţionate stau sub semnul diver-
sităţii atât prin perspectiva pe care o propun asupra politicului, cât şi prin 
formula romanescă adoptată, constatare valabilă şi în ceea ce priveşte roma-
nul politic românesc, în spaţiul căruia coexistă, pentru a menţiona numai câ-
teva ipostaze reprezentative, romanul-anchetă marca Augustin Buzura şi 
antiutopiile semnate de Bujor Nedelcovici sau A.E.Baconsky.  

Tocmai de aceea este necesară o încercare de a stabili coordonatele ro-
manului politic autohton, unele definiri anterioare ale acestui tip de roman 
propunând o abordare de tip apofatic, spunându-ne mai degrabă ce nu este 
acesta : Romanul politic nu este evocare istorică şi nici altfel de evocare, în 
sensul că nu poate să rămână la o reconstituire documentară.(...) Nu este 
reportaj istoric. Nici cine-roman.(...) Romanul politic nu poate fi nici o sim-
plă ilustrare a unor teze, nici o sumă de disertaţii fără acoperire epică.6  

Simptomatice pentru o astfel de abordare sunt şi răspunsurile date de 
nume importante ale literaturii române postbelice la ancheta cu tema Roma-
nul românesc – azi din Viaţa românească. Caiete critice, în care sunt insera-
te şi două întrebări privitoare la obiectul analizei noastre: Ce este (poate fi) 
politic într-un roman: obiectul sau spiritul său? Ce şanse are romanul poli-
                                                 
5 Tzvetan Todorov, Confruntarea cu extrema, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p.286 
6 Ion Simuţ, Diferenţa specifică, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1982, p. 96 
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tic? 7 O dată în plus, opiniile exprimate dovedesc faptul că sintagma roman 
politic tinde să ilustreze categoria instrumentelor lingvistice care permit co-
municarea, dar presupun necesare nuanţări şi alimentează polemici intermi-
nabile.  

De fiecare dată când se încearcă configurarea unui profil al romanului 
politic, sunt puse în discuţie tema şi tipul de conflict, opţiunile ideologice 
ale personajelor, destinul determinat istoric al acestora din urmă, actualitatea 
problematicii abordate în raport cu momentul scrierii textului, ajungându-se 
la formulări destul de ambigue, care permit integrarea în categoria romanu-
lui politic a tuturor romanelor care nu ocultează zona sensibilă a actualităţii. 
Nu altfel stau lucrurile în cazul eseului lui Pompiliu Marcea din 1980, în ca-
re autorul propune şi câteva criterii de diferenţiere: Să convenim prin urma-
re că tema, conflictul şi tipologia trebuie să fie preponderent politice. (în 
politic vom include, de asemenea, ideologicul).8 

Mai metodic, fapt impus şi de rigorile unui amplu eseu consacrat tocmai 
ipostazelor romanului politic în perioada postbelică, Marian Odangiu defi-
neşte acest tip de roman ca fiind antipitoresc şi polemic, având finalul des-
chis, refuzând pledoaria în favoarea unei anumite structuri politice şi folo-
sind contradicţia ca mijloc esenţial de propulsare a discursului. Cât priveşte 
nucleul problematizant, eseistul îl schiţează pornind de la una dintre întrebă-
rile emblematice pentru proza lui Marin Preda: Ce se întâmplă cu insul 
uman într-un context în care legăturile sale cu lumea sunt impregnate de 
politic, în care fiecare act capătă o semnificaţie politică? Cum se răsfrânge 
această realitate asupra personalităţii sale?(...) Omul contemporan are ne-
voie de soluţii existenţiale care să îi restituie certitudinile... Romanul politic 
propune astfel de soluţii, elaborând ipoteze, descoperind în trecutul apropi-
at sau îndepărtat variante sau răspunsuri posibile.9  

Supunându-ne cunoscutei cerinţe formulate de Voltaire, ni se pare esenţi-
ală o definire cât mai riguroasă a termenilor cu care operăm, lucru dificil în 
bună parte şi datorită faptului că romanul politic constituie o formă care ofe-
ră scriitorului promisiunea unei mobilităţi insolite, atât în modul de tratare a 

                                                 
7 Viaţa românească. Caiete critice, nr. 1-2/1983, pp.3-104. Ancheta include răspunsurile 
date de George Bălăiţă, Nicolae Breban, Livius Ciocârlie, Gheorghe Crăciun, Maria Luiza 
Cristescu, Ov. S. Crohmălniceanu, Gabriel Dimiseanu, Mircea Iorgulescu, Norman Manea, 
Fănuş Neagu, Mircea Nedelciu, Bujor Nedelcovici, Alexandru Paleologu, Octavian Paler, 
Dumitru Radu Popescu, Dinu Săraru, Eugen Simion, Mircea Horia Simionescu, Mihai Sin, 
Alex. Ştefănescu, Stelian Tănase, Sorin Titel, Cornel Ungureanu, Eugen Uricaru, Mihai 
Zamfir.  
8 Pompiliu Marcea, Romanul politic românesc în Concordanţe şi controverse, Bucureşti, 
Editura Eminescu, 1983, pp. 20 - 29 
9 Marian Odangiu, Romanul politic, Editura Facla, Timişoara, 1984, p. 14 
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personajelor, cât şi în ceea ce priveşte configurarea ideilor la care acestea se 
raportează. 

În primul rând, trebuie spus că sintagma roman politic sugerează un cri-
teriu tematic de valorizare a textului, accentul fiind pus pe relaţia dintre idei-
le politice şi modul de a acţiona al personajelor care îşi asumă aceste idei. 
Mai mult, ideile politice tind să aibă o anumită autonomie a mişcării, fapt 
care le permite să devină ele însele personaje ale cărţii. Tensiunea apare în-
tre individ (grup de indivizi) şi ideile politice, atracţia primului pentru poli-
tică şi pentru ideile politice fiind contaminată de urmărirea unei recunoaşteri 
care are de-a face prea puţin cu obiectivele politice enunţate iniţial. Conse-
cinţele acestui demers subversiv sunt inventariate cu fineţe analitică de Paul 
Ricoeur atunci când notează că ajungând la putere, un grup accede la uni-
versalul concret şi se depăşeşte ca grup particular, realizând astfel coinci-
denţa fragilă între o funcţie universală şi o poziţie de dominaţie. Aceasta 
explică fără îndoială faptul că o violenţă latentă continuă să afecteze rapor-
tul tuturor cu puterea. Viaţa politică rămâne ineluctabil marcată de lupta 
pentru cucerirea, păstrarea, reluarea puterii, este o luptă pentru dominaţia 
politică.10  

Dedicat politicii sau doar derutat de mecanismele acesteia, individul se 
vede pus în situaţia de a intra într-un spaţiu în care explorarea propriilor li-
mite devine o necesitate într-o mai mare măsură decât în alte tipuri de ro-
man. Fără a insista pentru moment asupra acestui fapt, merită făcută obser-
vaţia că romanul politic propune implicit şi o peratologie, chiar dacă adevă-
rurile nu au fost spuse întotdeauna până la capăt, iar viziunea rezultată s-a 
dovedit uneori departe de adevărurile terifiante din memorialistica de deten-
ţie. 

Domeniul de referinţă al romanului politic este uneori o epocă precis de-
limitată spaţio-temporal, alteori locul şi timpul sunt pur fictive, autorul re-
curgând la recuzita antiutopiei şi a parabolei. Frecvent, modul în care este 
valorificată spaţialitatea în romanul politic scris într-un sistem totalitar con-
stituie o trimitere la un univers bazat pe supraveghere şi pedepsire.  

Făcând referire la măsurile ce trebuiau luate când într-un oraş era semna-
lată ciuma, Michel Foucault observa că în primul rând avea loc o strictă 
cartografiere spaţială: închiderea, fireşte, a oraşului şi a zonei, interdicţia 
de a ieşi din ţinut sub ameninţarea pedepsei cu moartea.11 Evident, acest 
spaţiu închis, atent împărţit, supravegheat din toate punctele de vedere, în 
care cele mai mici gesturi sunt controlate, constituie un model al dispoziti-
vului disciplinar. 
                                                 
10 Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutica, Bucureşti, Editura Humanitas,1995, p. 295  
11 Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p.284 
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Utilizând un model similar, romanul politic îi va conferi acestuia un sim-
bolism aparte, în stare să valorifice reprezentările spaţiului ca pe nişte meta-
fore ale claustrării şi coerciţiei.  

Dacă simbolismul insulei (utilizat mai ales în parabole şi antiutopii) face 
trimitere în genere la închidere şi limitare, cel al panopticului este indispen-
sabil legat de supraveghere şi constrângere. În lucrarea sa A supraveghea şi 
a pedepsi, Michel Foucault reconstituie principiul care stă la baza panopti-
cului: La periferie, o construcţie inelară şi în centru, un turn prevăzut cu fe-
restre largi ce dau spre faţa interioară a inelului şi clădirea periferică este 
împărţită în celule ce ocupă întreaga grosime a construcţiei acestea au, fie-
care, cîte două ferestre, una spre interior (…), cealaltă spre exterior, permi-
ţând astfel luminii să străbată celula dintr-o parte în alta. E suficientă în 
aceste condiţii plasarea unui supraveghetor în turnul central (…). Dispozi-
tivul panoptic organizează unităţi spaţiale ce fac posibilă vederea continuă 
şi recunoaşterea imediată.12 

Mutatis mutandis, acesta este şi principiul care stă la baza exercitării au-
torităţii în societatea pe care o înfăţişează orice roman politic. Ar fi intere-
sant să ne amintim doar de modelul orwellian din 1984, în care fiecare indi-
vid are instalat în propriul apartament un ecran prin care este supravegheat 
şi îndoctrinat deopotrivă. E de presupus că într-un astfel de univers nu nu-
mai iniţiativa este anulată, dar chiar şi măruntele manifestări dizidente sunt 
orchestrate de cei care deţin puterea.  

O altă particularitate a romanului politic o constituie organizarea discur-
sului romanesc ca o confesiune a unui personaj cu un statut aparte în lumea 
pe care o analizează. Am putea să-l numim hiperlucidul sau anarhistul, însă 
ambele calităţi derivă din condiţia sa de străin pe care şi-o asumă până la ul-
timele consecinţe. 

O interesantă analiză a imaginii arhetipale care stă la baza excluderii 
principiale a străinului o face criticul Eugen Negrici în studiul care însoţeşte 
antologia de poezie propagandistică Poezia unei religii politice: Străinul nu 
a fost decât târziu, când paradoxul cristic a căzut în mitologia populară, un 
posibil mesager al lui Dumnezeu (...). În genere, însă, tradiţia l-a văzut ca 
pe o periculoasă încarnare diabolică. El era cel din afara cercului magic 
protector, care împiedică pătrunderea sufletelor rătăcitoare, a duşmanilor, 
a demonilor. Din perspectiva acestui simbolism al închiderii, cel ce nu este 
sau nu mai este dintre ai noştri, Celălalt, întruchipează mai curând Adver-
sarul, spiritul care acţionează prin rele sugestii şi incitări.13 

Opoziţia normal – anormal funcţionează în cazul străinului, ceea ce îl 

                                                 
12 ibidem, p. 285 
13 Eugen Negrici, Poezia unei religii politice, Editura Pro, Bucureşti, 1995, p.364 
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deosebeşte de ceilalţi fiind tocmai conştientizarea stranietăţii situaţiei. El 
simte intruziunea în firescul cotidian a unor factori perturbatori. Fie că ţin de 
o ambiguizare sau de o relativizare a moralei, fie că se rezumă, în primă fa-
ză, la o modificare a decorului, aceşti factori îi stârnesc interesul, declanşând 
confesiunea. 

Fie că e vorba de un roman realist, fie că ne aflăm în faţa unei parabole, 
romanul politic presupune o dublă miză, documentară şi testimonială, gene-
ratoare de aprehensiuni, mai ales că se propune drept factor modelator al 
unui demers cu finalitate estetică.  

Dimensiunea documentară nu este rezultatul excesului de date prin care 
contextul epocii respective este reconstituit pentru lectorul mai mult sau mai 
puțin avizat, nici o consecinţă a ilustrării şi a susţinerii înflăcărate a unei 
ideologii politice sau a alteia. Fiecare dintre aceste situaţii nu ar face altceva 
decât să reducă drastic şansele estetice ale romanului, fapt verificat de altfel 
în cazul producţiei de text cu valoare propagandistică prin care s-a încercat 
legitimarea comunismului în spaţiul autohton.  

Dacă aşa stau lucrurile în ceea ce priveşte numeroase scrieri ce pot fi 
considerate drept trâmbiţări ale directivelor trasate de conducerea partidului 
unic, nu putem afirma acelaşi lucru despre romanul politic publicat la noi 
după 1960, în cazul căruia prevalează capacitatea de a propune o anumita 
atitudine faţă de actualitate. Acolo unde clişeul era supralicitat de cei care 
conferiseră literaturii o poziţie ancilară, obligând-o astfel să inventarieze re-
alizările noii conduceri de partid, romanul politic problematizează, cu o în-
drăzneală variabilă, tocmai realitatea cosmetizată din presa vremii. 

Confuziile nu lipsesc atunci când vine vorba de etichetarea unor texte 
drept romane politice, criteriul adevărului şi al curajului ducând uneori la 
gesturi pripite. Situaţia este generată şi de faptul ca valorificarea unor teme 
prohibite anterior se plia pe nevoia de adevăr a unui public intoxicat perma-
nent cu utopia comunistă a unei lumi perfecte, așa cum era aceasta promo-
vată de mass-media. Nu este deloc lipsit de învăţăminte să observăm viteza 
stupefiantă cu care tabu-ul de pană mai ieri a devenit poncif şi nu este deloc 
riscantă afirmația ca cele mai bune romane politice ale acestor ani sunt ce-
le care nu au fost catalogate (încă) drept politice.14 

Încercând o sistematizare a unui material pe cât de vast, pe atât de etero-
gen, Nicolae Manolescu operează distincţia între romanul cu temă politică 
(considerat mai degrabă roman istoric şi social) şi romanul politic, astfel că 
primul devine sinonim cu deconspirarea unor fapte infamante legate de ob-

                                                 
14 Norman Manea, Romanul românesc – azi în Romanul românesc în interviuri, o istorie 
autobiografică, antologie, text îngrijit, sinteze bibliografice şi indici de Aurel Sasu şi Mari-
ana Vartic, volumul II, partea I, Editura Minerva, Bucureşti, 1986, p.425 
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sedantul deceniu, în timp ce abia al doilea reuşeşte să demonteze mecanis-
mul inextricabil al puterii şi să surprindă resorturile fascinaţiei individului 
faţă de aceasta. Romanului cu temă politică i se reproşează schematismul 
excesiv al conflictului şi lipsa unui autentic homo politicus care să înlocu-
iască activistul brutal al epocii Dej.15  

O minimă clarificare ar putea aduce disocierea între romanul cu temă po-
litică şi romanul cu semnificaţie politică, cel de al doilea neavând politicul 
ca tema centrală, în jurul căreia este construit textul, dar utilizând limbajul 
aluziv ca pe o modalitate subversivă de a se situa în proximitatea politicului.  

Dacă încercăm să urmărim diacronic ipostazele romanului politic în spa-
ţiul autohton, este limpede că scriitorii nu au aşteptat obsedantul deceniu 
pentru a descrie în tonalitatea cuvenită destinele captate de forţa irepresibilă 
a pasiunii politice. O perspectivă interesantă propune Pompiliu Marcea, în-
cercând să demonstreze că specia are, în literatura română, o vechime mai 
mare decât se admite în general, măcar ca tentativă dacă nu ca realizare cu 
drept de încetăţenire literară.16 Criticul include în sfera romanului politic 
Istoria ieroglifică şi Ciocoii vechi şi noi, cărţi ale căror trimiteri la realităţi 
politice ale epocii în care au fost scrise anticipează evoluţia ulterioară a spe-
ciei.  

În perioada interbelică o inventariere sumară a manifestărilor romanului 
politic nu înregistrează decât contribuţiile aduse de Dem. Theodorescu (În 
cetatea idealului – 1920 şi Sub flamura roşie – 1926), Felix Aderca ( Moar-
tea unei republici roşii – 1924, 1916 – 1936 şi A fost odată un imperiu – 
1939), Ion Agârbiceanu (Sectarii – 1938) şi Liviu Rebreanu (Gorila – 
1938). 

La fel de adevărat este şi faptul că, dacă identificarea ipostazelor romanu-
lui politic românesc până în 1945 nu ridică probleme majore, încercarea de a 
stabili reperele evoluţiei ulterioare suscită vii dispute, mai ales că textele eti-
chetate astfel au apărut într-o perioadă nu doar dominată de politic, dar şi 
structurată de acesta până în cele mai mici detalii. Fără a exagera cu nimic 
importanţa contextului socio-politic românesc postbelic în configurarea lite-
raturii, trebuie să admitem faptul că nimic din ce se întâmplă în procesul 
unei literaturi dezvoltate sub o guvernare totalitară nu are o explicaţie na-
turală. Direct sau indirect, totul este replică, reacţie, ripostă, repliere de-
fensivă, disperată sau inventivă, stratagemă de supravieţuire.17 

Chiar şi atunci când au fost vizibile semnele unei ameliorări, iar demas-

                                                 
15 Nicolae Manolescu, op.cit. , p. 509 
16 Pompiliu Marcea, op.cit., p. 21 
17 Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2002, 
p. 11 



Coordonatele romanului politic românesc 

 169

carea greşelilor făcute în perioada comunismului dogmatic devenise o modă 
printre altele, regimul politic a continuat să monitorizeze atent apariţiile edi-
toriale. Mai mult, omniprezenţa literaturii de propagandă a generat un cadru 
propice confuziilor axiologice, curajul însuşi devenind suspect, mai ales da-
că rula în trena demascărilor acceptate sau încurajate de puterea politică. 

Chiar şi în acest peisaj tarat, literatura continuă să rămână o restructurare 
a realităţii, propunerea unei ordini inedite între componentele acesteia. Când 
ne referim la o societate totalitară, apare, însă, o întrebare legitimă: care rea-
litate? Pe bună dreptate, într-o analiză subtilă a teoretizărilor realismului li-
terar, Carmen Muşat observa că în vreme ce în societatea occidentală ireali-
tatea realului este efectul proliferării imaginilor mediatice, în regimurile 
dictatoriale ea este scopul către care converg toate eforturile celor de la 
putere mai mult decât atât, ruptura între această pseudorealitate înfăţişată 
pe toate căile de propaganda de partid şi existenţa cotidiană este atât de 
pronunţată, încât se poate vorbi de o inversare a rolurilor pe care presa şi 
ficţiunea le joacă în condiţii normale.18 

În primul rând, trebuie spus că ideologia perioadei analizate – înţelegând 
prin acesta totalitatea ideilor grupului dominant, idei având caracter partizan 
şi prospectiv – şi-a asumat principiile socialismului utopic, urmărind legiti-
marea noii puteri politice. Utopia promisă a eşuat lamentabil şi a făcut loc 
unei realităţi având toate datele unei antiutopii. 

Nu avem competenţa necesară pentru a inventaria toate aspectele degra-
dării condiţiei umane în România postbelică, însă putem vorbi de realitatea 
istorică a acelor ani ca de un veritabil suport documentar pentru orice antiu-
topie literară. În condiţiile în care discursul oficial era subminat de tot mai 
evidenta destrămare a paradisului clamat, antiutopia literară dobândea în ce-
nuşiul realităţii un solid referent. De altfel, o analiză a condiţionării menţio-
nate vom întreprinde la momentul potrivit. E suficient deocamdată să obser-
văm că realitatea la care se raportează proza postbelică în general, şi roma-
nul politic în special, traversa o criză mai ales la nivelul reprezentării ei.  

În ceea ce priveşte corpusul de texte prin care poate fi exemplificat ro-
manul politic postbelic, numele ce pot fi invocate şi varietatea stilistică a 
abordărilor sunt debusolante, astfel că orice încercare de a epuiza lista titlu-
rilor este iluzorie. Sintezele dedicate romanului politic, inventariază, într-o 
perspectivă prea puţin riguroasă, texte celebre, dar şi scrieri de raftul al doi-
lea. Bunăoară, analiza realizată de Marian Odangiu în Romanul politic cu-
prinde romane semnate de Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, Dumitru Radu 
Popescu, George Bălăiţă, Constantin Ţoiu, Augustin Buzura, Ion Lăncrăn-
jan, Dumitru Popescu, Dinu Săraru, Petre Sălcudeanu, Laurenţiu Fulga, Pla-
                                                 
18 Carmen Muşat, Strategiile subversiunii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p.194 
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ton Pardău, Paul Eugen Banciu. Uneori în lista romanelor politice sunt in-
cluse şi romanele politizate care pot fi etichetate mai degrabă drept produc-
ţie de text cu valoare propagandistică. Din acest punct de vedere, romanul 
lui Eugen Barbu, Facerea lumii, invocat de Pompiliu Marcea ca roman poli-
tic, utilizează o simbolistică tendenţioasă, ideologia oficială putând fi citită 
în palimpsest. 
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WWEEBB  33..00  ––  CCEE  VVAA  FFII,,  CCUUMM  VVAA  FFII??  

 
prof. Florentina UNGUREANU 
Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 
 

Caracteristica cheie a Web 3.0, sau mai bine zis – Internet 3.0, este 
omniprezența a spus într-un interviu Boris Motusic de la United Experts.  

Şi dacă va fi omniprezent, de la experții Internet, la utilizatori, ne în-
trebăm cu toții „Ce va fi?”.  

Utilizatorii vor crea şi consuma informații fără a fi conştienți de acest 
lucru, uitând de echipamente şi utilizând infrastructuri care le permit să se 
concentreze asupra conținutului, să obțină informații relevante. 

Web 3.0 va oferi utilizatorilor experiențe mai bogate şi mai relevante. 
Mulți experți Internet cred că în Web 3.0, fiecare utilizator va avea un profil 
de Internet unic, bazat pe istoricul de navigare a acelui utilizator. Web 3.0 
va folosi acest profil pentru a adapta experiența de navigare la fiecare indi-
vid. Două persoane diferite vor obține pentru la căutarea cu aceleaşi cuvinte 
cheie, folosind acelaşi serviciu, rezultate diferite, determinate de profilurile 
lor individuale. 

Tehnologiile şi software-ul necesare pentru acest tip de individualizare 
sunt în construcție. Există servicii precum Pandora şi TiVo care oferă conți-
nut individualizat bazat pe date introduse de utilizator, dar ambele se bazea-
ză pe o abordare proces-şi-eroare, acționează într-un domeniu mic şi nu sunt 
foarte eficiente. 

Unii experți în Internet cred că generația – Web 3.0 – va înlocui căută-
rile multiple, utilizatorul va enunța/ tasta solicitările şi Web-ul va face re-
stul. Browserul Web 3.0 va acționa ca un asistent personal, în timp ce căuta 
pe Web, browserul învață care sunt interesele utilizatorului, nevoile lui şi va 
decide ce informații să furnizeze pe baza istoricului preferințelor acestuia. 

Web 3.0 este privit şi ca o bază de date uriaşă. Dacă Web 2.0 utilizea-
ză internetul pentru a face conexiuni între oameni, Web 3.0 va folosi inter-
netul pentru a face conexiuni cu informații, va interpreta contextul cererii 
utilizatorului.  

Interfețele de programare a aplicațiilor (API-uri) utilizate deja în Web 
2.0 sunt considerate fundamentale pentru Web 3.0. Un API este o interfață 
proiectată pentru a permite dezvoltatorilor să creeze aplicații care să profite 
de un anumit set de resurse, dând programatorilor acces la date, site-uri şi 
capabilități unice.  
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Tehnica mashupurilor va fi uşor de executat în Web 3.0. astfel că va fi 
la îndemâna oricărui utilizator. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensi-
uni pe care oamenii pot insera în paginile web, prin copierea şi încorporarea 
de linii de cod în codul unei pagini Web. Ele pot fi jocuri, fluxuri de ştiri, 
playere video sau doar despre orice altceva. Unii experți cred că Web 3.0 va 
permite utilizatorilor să combine împreună widgeturi simple (aplicații de 
mici dimensiuni ce pot fi inserate în paginile web) pentru a face mashup de 
widgeturi cu un singur clic şi trăgând un cuplu de icoane într-o caseta de pe 
o pagină Web.  

Autorul World Wide Web, Tim Berners-Lee are propria teorie asupra 
viitorului Web-ului. El îl numeşte Semantic Web şi mulți experți de Internet 
împrumută foarte mult din munca sa, atunci când vorbesc despre Web 3.0.  

Web-ul semantic este un „web de date”, care permite maşinilor să în-
țeleagă semantica informațiilor. Acesta extinde rețeaua de pagini web care 
pot fi citite de utilizator prin utilizarea unor metadate despre pagini şi modul 
în care acestea sunt legate unele de altele, permițând agenților automatizați 
sa acceseze Web-ul mai inteligent şi să efectueze sarcini în locul utilizatori-
lor. Tim Berners-Lee defineşte web-ul semantic ca „o rețea de date care pot 
fi procesate în mod direct şi indirect de maşini.” 

Cu web-ul semantic, computerele vor scana şi interpreta informațiile 
din paginile Web folosind agenți software. Agenții software vor fi progra-
mele care vor căuta prin Web informații relevante utilizând colecții de in-
formații numite ontologii. În ceea ce priveşte Internetul, o ontologie este un 
fişier care defineşte relațiile dintre un grup de termeni. Construirea 
ontologiilor presupune foarte multă muncă. Unii critici sugerează că sarcina 
de a crea şi de a menține astfel de dosare complexe este prea mult de lucru 
pentru majoritatea oamenilor. Alții consideră că operația de etichetare (mar-
care) de obiecte Web ar transforma această sarcină într-un joc, fiecare jucă-
tor încercând să creeze cel mai mare număr de tag-uri relevante pentru o se-
rie de imagini. Web 3.0 va fi capabil de a căuta etichete şi să se întoarcă re-
zultatele cele mai relevante înapoi la utilizator.  

Chiar dacă Web 3.0 este mai mult teorie decât realitate unii experții 
Internet încearcă să ghicească ce va urma. David Siegel consideră procesul 
de construire a standardelor semantice şi de date este unul lent şi utilizarea 
pe scară socială largă va atinge vârful după anul 2020. 
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OOAAMMEENNIIII  ŞŞCCOOLLIIII  
aannuull  şşccoollaarr  22001122--22001133  

  
I. PROFESORI 
 

1.Neamţu Daniela Director – Ştiinţe socio-umane 
2.Diaconu Vasile Director adjunct – Informatică 
3.Aciobăniţei C. Constantin Ştiinţe socio-umane 
4.Andone V. Elena Informatică 
5.Andrei P. Brînduşa Chimie 
6.Anghel C. Elena-Brînduşa Limba şi literatura română 
7.Axinte Tamara Limba germană 
8.Bejan G. Diana Cristina  Fizică 
9.Berea V. Maria Antoaneta Religie 
10.Blaga A. Gabriela Informatică 
11.Brînzei G. Florin Educaţie fizică şi sport 
12.Bucur G. Viorica Religie 
13.Câtea A. Lenţa Religie catolică 
14.Chertic N. Laura Fizică 
15.Chiriţa I. Cerasela-Brînduşa  Psiholog şcolar 
16.Ciurlea G. Ionuţ-Octavian Ştiinţe socio-umane 
17.Ciurlea V. Viorel Educaţie fizică şi sport 
18.Corlăţeanu C. Carmen-Elena Limba franceză 
19.Costan C. Iulia Limba şi literatura română 
20.Costrachevici S. Elena Informatică 
21.Cozma V. Luminiţa Matematică 
22.Dascălu V. Carmen-Liliana Matematică 
23.Ene M. Mihaela Raluca Limba franceză 
24.Ene S. Dumitru Informatică 
25.Florescu C. Carmen Fizică 
26.Fronea S. Mariana Chimie 
27.Gavril N. Ştefan Matematică 
28.Gavriluţă Mihaela Limba germană 
29.Ghineţ V. Mihaela Chimie 
30.Grigoriu E. Loana-Taina Biologie 
31.Guzgan C. Tudoriţa Chimie 
32.Hogea V. Ana Maria Chimie 
33.Hulpoi-Iacob I. Teodora Limba şi literatura română 
34.Iftime Gh. Cristina Istorie 
35.Irimia V. Elena Genoveva Matematică 
36.Jinaru D. Claudia Limba engleză 
37.Lazăr V. Vasile Educaţie fizică şi sport 
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38.Lostun N. Mihai Istorie 
39.Luca C. Cristina Elena Muzică 
40.Luca C. Nicu Costel Desen 
41.Mândru D. Mariana  Informatică 
42.Manolache V. Gheorghe Informatică 
43.Mititelu G. Ana Mirela Informatică 
44.Mitrea V. Elena Limba germană 
45.Mormocea  D. Dorina Matematică 
46.Morţe Silvia-Ioana Limba engleză 
47.Nistor  E.O. Sergiu-Mircea Matematică 
48.Niţă N. Niculina Fizică 
49.Nour D. Georgeta Informatică 
50.Onofrei E. Daniel Informatică 
51.Pamfil Alina Limba franceză 
52.Pavăl V. Constantin Geografie 
53.Podbereschi I. Maria Informatică 
54.Preisler H. Jerard -Octav Geografie 
55.Preoteasa V. Graţia-Elena Limba franceză 
56.Roşu T.  Elena Matematică 
57.Săndulescu A. Loredana Irena Educaţie tehnologică 
58.Sauciuc  G. Nicoleta Alina Biologie 
59.Secară V. Cristinel Fizică 
60.Stan N. Elena-Brînduşa Limba engleză 
61.Tâbîrnac G. Cornelia Fizică 
62.Ţepeş M. Marius-Manole Limba şi literatura română 
63.Ţuculeanu Vasile Matematică 
64.Ungureanu P. Florentina Informatică 
65.Voievod I. Mihaela-Angela Educaţie fizică şi sport 
66.Zaharescu N. Carmen-Mihaela Limba şi literatura română 

 
 
II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 
 

1. Cobrea Maria Secretar şef 
2. Tofan Georgeta Secretară 
3. Moisă Maria Mirabela Bibliotecară  
4. Asavei Alexandrina Pedagog 
5. Boţu Elena Pedagog 
6. Irimia Ciprian Pedagog  
7. Timu Ionelia Pedagog  
8. Dorobanţu Daniel Inginer de sistem 
9. Nechita Ovidiu Informatician 
10. Manolache Luminiţa Laborant informatician 
11. Mangîr Maria Laborant informatician 
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12. Borş Ioana-Daniela Laborant 
13. Nacu Elena Laborant 
14. Panainte Olga Tehnician 
15. Avasilcăi Maria Supraveghetor noapte 
16. Cojoc Viorica Administrator financiar–contabil şef 
17. Brăduleţ Mirabela Administrator financiar  
18. Minuţ Daniela Administrator financiar 
19. Beca Anca Îngrijitor 
20. Boboc Maria Îngrijitor 
21. Corugă Rodica Îngrijitor 
22. Cozma Ramona-Alina Îngrijitor 
23. Crăescu Maria Îngrijitor 
24. Laiu Maricela Îngrijitor 
25. Măriuţa Elena Îngrijitor 
26. Romila Doina Îngrijitor 
27. Rusu Mariana Îngrijitor 
28. Scurtu Rodica Îngrijitor 
29. Zenica Elena Îngrijitor 
30. Crăescu Elena Bucătar 
31. Dobrea Mariana Bucătar 
32. Nica Mihaela Bucătar 
33. Ostaficiuc Maria Bucătar 
34. Trifescu Anişoara Bucătar 
35. Corugă Mihai Conducător auto  
36. Butuc Constantin Muncitor calificat instalator 
37. Negreanu Nicolae Muncitor calificat 
38. Focşăneanu Constantin Muncitor calificat 
39. Nicorescu Maria Spălătoreasă 
40. Andrica Nicolae Paznic 
41. Nica Constantin Paznic  

 



Anuar C.N.I. 

 180

AABBSSOOLLVVEENNŢŢII  ––  PPRROOMMOOŢŢIIAA  22001133  

GIMNAZIU - curs de zi 
 

Clasa a VIII-a A 
 
Diriginte: prof. Marius Ţepeş 
 
Elevi: 

1.Bîndilă C. Dragoş 
2.Căşeru D. Daria-Antonia 
3.Cenuşă C. Mihai-Tudor 
4.Ciurcu G. Denis-Marin 
5.Cozma I.L. Elena-Camelia 
6.Darie C. George-Eduard 
7.Gheorghiu L. Dragoş-Constantin 
8.Gîngă I. Tudor-Adrian 
9.Hîră C. Graţiela 
10.Huluba C.F. Rareş-Florin 
11.Iordache C. Alexandru-George 
12.Iordăchioaia G.M. Maria-Cosmina 
13.Mihălcuţ N. Sergiu-Emanuel 
14.Mocănaşu P. Dragoş-Andrei 
15.Pascăl C. Ioana-Cristina 
16.Pletosu I. Cosmin-Andrei 
17.Poloboc V. Matei-Valentin 
18.Popa S. Ioana-Alexandra 
19.Popa E. Alexandra 
20.Popa I. Raluca-Maria 
21.Radu O. Cristian-Laurenţiu 
22.Scurtu C. Andra-Laura 
23.Talmaciu D. Codrin-Constantin 
24.Tofan P.D. Cătălin-Ştefan 
25.Ventaniuc C.V. Iustinian 
26.Vîrgă V. Tudor-Valentin 
27.Vraciu L. Ştefan-Cătălin 
28.Zaharia P. Patricia-Maria 
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Clasa a VIII-a B 
 
Diriginte: prof. Maria Berea 
 
Elevi: 

1. Aciubotăriţei  C.  Ana-Cosmina 
2. Apetri  N.  Vasile-Alexandru 
3. Bacoşcă  I.  Beniamin-Casian 
4. Blaga  M.  Iustina 
5. Bortă  I.  Ionel-Hristodor 
6. Caia  C.  Andrei 
7. Ciubotaru  I.  Iustin 
8. Cosma  C.  Andrei-Ionel 
9. Dascălu  C.  Iuliana-Adelina 
10. Dedeagă  D.  Silvia-Alexandra 
11. Doseciuc  P.  Sabrina-Gabriela 
12. Harnagea  E.  Alina-Cristina 
13. Miron  G.  Mihai 
14. Niţu  V.  Veniamin 
15. Obreja  Gh.  George-Marian 
16. Păuleţ  T.  Olimpian-Toma 
17. Pintilie  M.  Iustina-Mihaela 
18. Potolea  C.  Florina-Maria 
19. Rîtan  I.  Marian-Alexandru 
20. Roşu  D.  Marius-Gabriel 
21. Şchiopu  I.  Robert-Răzvan 
22. Tamaş  D.  Carina-Bianca 
23. Tănase  I.  Ionela-Georgiana 
24. Trifan  V.  Andreea-Vasilica 
25. Tulbure  E.  Teofil-Adelin 
26. Tulbure  I.  Lucia-Antonela 
27. Ungureanu  P.  Gabriel-Cătălin 
28. Urdă  C.  Ioana 
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LICEU – curs de zi 
 

Clasa a XII-a A 
 
Diriginte: prof. Mariana Mîndru 
 
Elevi: 

1.Aldea  I.M.  Matei-Ionuţ 
2.Ambrosă  D.  Ana-Diana 
3.Boţu  N.R.  Andreea-Claudia 
4.Cozma  M.S.  Oana-Alina 
5.Dascălu  V.  Alexandru 
6.Dascălu  V.  Cosmin 
7.Găină  V.  Iulian-Andrei 
8.Gheorghiu  I.  Vlad 
9.Indrei  H.S.  Dennis-Horia 
10.Lupaşcu  C.C.  Vivian 
11.Mâţă  I.  Valentina 
12.Micu  C.  Sonia-Ioana-Cornelia 
13.Mustea  I.  Elena 
14.Nistor  D.  Elena-Roxana 
15.Panaite  C.  Georgian 
16.Panţîr  I.  Ionela-Ancuţa 
17.Pletosu  I.  Constantin-Ştefan 
18.Popa  I.C.  Anamaria-Elena 
19.Purice  G.  Monica-Andreea 
20.Roman-Popovici  C.  Vlad 
21.Savin  N.  Nicolae-Olivian 
22.Tănăselea  N.  Iulian-Nicolae 
23.Teleucă  S.T.  Victor 
24.Ţifui  I.  Gabriel 
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Clasa a XII-a B 
 
Diriginte: prof. Sergiu Nistor 
 
Elevi: 
 

1.Ababei  C.  Ana-Maria 
2.Baciu  V.  Andrei 
3.Boghiu  G.  Ştefan-Paul 
4.Caia  M.  Lorena-Gabriela 
5.Caia  M.  Raluca-Mihaela 
6.Ciortan  N.C.  Dragoş 
7.Cîrlig  L.F.  Sergiu-Georgian 
8.Cozma  P.  Ionuț-Lucian 
9.Cozma  V.  Ana-Mădălina 
10.Dura  V.  Paul-Andrei 
11.Herciu  I.  Nichita 
12.Hociung  D.  Ioana 
13.Iacob  D.  Ruxandra-Ioana 
14.Ioan  G.  Cristina 
15.Jigău  L.  Andreea 
16.Letos  D.  Adriana-Maria 
17.Melinte  C.  Ioana-Lavinia 
18.Merlă  G.  Cosmin-Georgian 
19.Mihai  C.  Emanuel-Ștefan 
20.Nechita-Coşofreţ  M.  Dumitriţa 
21.Onu  M.  Laura-Georgiana 
22.Preisler  J.  Raluca 
23.Roşu  E.  Mihnea-Flavian 
24.Samson  I.  Ştefan 
25.Şchiopu  A.  Mădălin-Cosmin 
26.Stănciulescu  R.  Daniil-Lisandru 
27.Ţura  D.  Andrei 
28.Turnea  C.  Diana 
29.Vasiliu  V.  Tudor-Alexandru 
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Clasa a XII-a C 
 
Diriginte: prof. Iulia Costan 
 
Elevi: 
 

1.Alexa  E.  Mădălina 
2.Amarinei  G.G.  George-Alexandru 
3.Andrișoaiea  V.  Elena-Carmen 
4.Bădîngă  N.  Eliza-Elena 
5.Băeşu  V.  Ştefan-Vasile 
6.Bursuc  V.  Lucia-Georgiana 
7.Drăguşanu  D.  Ana 
8.Grecu  T.  Cristian-Ştefan 
9.Iancu  Gh.  Monalisa 
10.Macovei  I.  Vasilică-Daniel 
11.Mihalache  V.  Ştefan 
12.Neagu  C.  Bianca 
13.Onu  M.  Maria-Diana 
14.Pojoga  F.  Mihnea 
15.Prăjescu  V.  Adina-Elena 
16.Scutaru  Ş.  Georgian 
17.Simion  C.  Petru 
18.Ştefan  G.  Gabriel 
19.Tomuleasa  N.  Giovani-Daniel 
20.Ţapu  V.  Vasile-Codruţ 
21.Tudosă  D.  Bogdan-Constantin 
22.Zugravu  Gh.  Elena-Mădălina 
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Clasa a XII-a D 
 
Diriginte: prof. Jerard Octav Preisler 
 
Elevi: 
 

1.Agapi  I.  Ionuţ-Bogdan 
2.Antăloaei  C.  Răzvan-Andrei 
3.Apostu-Simion  N.  Adrian 
4.Armanu  M.  Ioana-Evelina 
5.Avădănii  I.D.  George-Lucian 
6.Bărbieru  I.C.  Dragoş-Adrian 
7.Blaga  M.  Maria-Mădălina 
8.Ciuban  C.  Cosmin-Constantin 
9.Cozma  Gh.  Vlad 
10.Crăescu  F.  Vlad-Mihai 
11.Diaconu  M.  Mihaela 
12.Erhan  P.  Ştefan 
13.Gabur  I.  Mihnea-Ştefan 
14.Gabur  C.  Constantin-Ciprian 
15.Hogaş  C.  Ştefan-Cosmin 
16.Husaru  G.  Claudiu-Gabriel 
17.Jbanca  F.D.  George 
18.Macovei  D.  Elena-Bianca 
19.Marcu  N.  Eliza-Nicoleta 
20.Nica  I.  Ioana 
21.Petria  Gh.  Ana-Maria 
22.Petruţ  C.  Maria-Alexandra 
23.Popa  V.  Narcisa-Andreea 
24.Popescu  C.  Tudor 
25.Preutu  D.  Cristian 
26.Savu  V.  Oana-Beatrice 
27.Voaideş  E.  Roxana-Maria 
28.Vrabie  G.  Oana-Gabriela 
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Clasa a XII-a E 
 
Diriginte: prof. Teodora Hulpoi 
 
Elevi: 
 

1.Arsenoaia  I.  Gheorghe-Chiriac 
2.Axinte  N.  Elena-Gabriela 
3.Băluţ  C.  Alina-Elena 
4.Berea  N.  Nicolae-Răzvan 
5.Buciumanu  Gh.  George-Răzvan 
6.Buliga  Gh.  Cristian-Emanuel 
7.Chiriţa  I.  Diana-Ioana 
8.Ciudin  V.  Marius-Vasile 
9.Cojocaru  F.  Bianca-Florentina 
10.Constandachi  D.  Raluca-Elena 
11.Covrig  C.  Constantina-Evelina 
12.Dumitruţ  V.  Alina-Loredana 
13.Florescu  I.  Ioana-Mădălina 
14.Gavrilescu  T.  Iustin-Claudiu 
15.Husaru  M.  Elena-Dora 
16.Iancu  V.  Alexandra-Ioana 
17.Iovu  V.I.  Alexandru 
18.Marian  D.C.  Dan-Adrian 
19.Mihăilă  I.  Roxana-Mihaela 
20.Mircea  I.  Ionuţ-Alexandru 
21.Nohai  I.  Ionuţ-Bogdănel 
22.Popescu  D.  Andrei-Anton 
23.Samson  S.N.  Sorin-Constantin 
24.Sava  D.  Mihai 
25.Sbîrnea  R.I.  Cătălina 
26.Şerban  M.  Alexandra 
27.Ţăranu  I.  Ana-Mădălina 
28.Vinca  D.  Petru-Daniel 
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Clasa a XII-a F 
 
Diriginte: prof. Gheorghe Manolache 
 
Elevi: 
 

1.Aborşei  I.  Ionela 
2.Bălţătescu  D.  Minodora 
3.Barcan  V.  Virgil-Gheorghe 
4.Bîia  P.  Bianca-Mihaela 
5.Bîrsănuc  Gh.  George-Cristian 
6.Blănuţă  N.  Emilian-Petruţ 
7.Caldare  P.  Petru-Ilie 
8.Calin  S.  Ionuţ-Valentin 
9.Chele  T.  Alexandra-Teodora 
10.Ciocoiu  S.  Larisa-Andreea 
11.Cojocaru  C.  Maria 
12.Costandeş  I.  Dragoş-Ionuţ 
13.Crudu  T.  Maria-Magdalena 
14.Dorneanu  M.  Raluca-Andreea 
15.Găucan  M.D.  Ana-Maria 
16.Hîrlea  V.  Alexandru-Vlăduţ 
17.Lateş  I.  Ionela-Mădălina 
18.Lazăr  N.  Ana-Maria 
19.Maftei  I.  Georgiana 
20.Nastasă  C.  Ioan-Nicuşor 
21.Neagu  V.S.  Petru-Cosmin 
22.Pancu  C.  Sergiu-Vasile 
23.Petroaia  L.  Liviu-Ştefan 
24.Pîrvu  C.  Iuliana 
25.Simionesu  V.  Alexandra 
26.Tanasă  B.  Dumitru 
27.Tataru  C.  Iuliana 
28.Vasiliu  C.  Vlad-Constantin 
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PPLLAANN  DDEE  ŞŞCCOOLLAARRIIZZAARREE  22001133--22001144  
  

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  DDEE  ZZII  
  
 
 

GIMNAZIU:  
 

 2 clase a V-a; 
 2 clase a VI-a; 
 2 clasă a VII-a; 
 2 clase a VIII-a. 

 
 
 LICEU:  
 

 6 clase a IX-a: filieră teoretică, profil real, specializarea 
matematică-informatică, informatică intensiv; 
 6 clase a X-a: filieră teoretică, profil real, specializarea 

matematică-informatică, informatică intensiv; 
 6 clase a XI-a: filieră teoretică, profil real, specializarea 

matematică-informatică, informatică intensiv; 
 6 clase a XII-a: filieră teoretică, profil real, specializa-

rea matematică-informatică, informatică intensiv. 
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PERFORMANŢE ŞCOLARE 

 
Nivel internaţional 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

1. Tărniceru Andrei Vlad 8 Informatică Balcaniada de Informatică pentru 
juniori 

Medalie de 
argint 

2. Tărniceru Andrei Vlad 8 Informatică 
Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 – 
secţiunea programare pe echipe 

I 

3. Leuştean Sergiu,  
Burlacu Alexandru 12 Informatică 

Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 – 
secţiunea pagini web 

I 

4. Măzăreanu Andrei,  
Barbu Florina 10 Fizică 

"The exhibition of scientific and 
technical works"   XI Kyiv phisics and 
mathematics festival  

II 

5. Constantin Dan 12 Informatică 

Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012-
secţiunea informatică  proba soft 
educaţional 

II 

6. 
Ghiurea Vlad, Guţu 
Horea, Paschalidis 
Nikolas 

10 Fizică 
"The exhibition of scientific and 
technical works"   XI Kyiv phisics and 
mathematics festival  

III 

7. Debs Elias 12 Informatică 

Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012-
secţiunea informatică  proba pagini 
web 

III 

8. Jilavu Călin 10 Informatică 
Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 – 
secţiunea programare pe echipe 

III 

9. Stolniceanu Paul 12 Informatică 
Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 – 
secţiunea programare individual 

M 

10. Turnea Diana, 
Moraru Alexandru 

11 
12 Informatică 

Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 – 
secţiunea informatică  proba soft 
educaţional 

M 

11. Costan George, 
Zăpor Ionel 

10 
10 Informatică 

Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012-
secţiunea informatică  proba pagini 
web 

M 

12. Teleucă Victor 11 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

13. Crăciun Sergiu 12 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

14. Stolniceanu Paul 12 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

15. 
Echipajul Blue (Păvăluc 
Diana, Levitchi Lia, 
Rotaru Florinela) 

 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

16. 
Echipajul De Minut 
(Traistă Lămâiţa, Ifrim 
Sebastian, Barbu Florina) 

 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

17. 

Echipajul Infinity 
(Gherasim Codrin, 
Strechie Lorena, Horciu-
Zănoagă Georgiana) 

 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

18. 
Echipajul Boss (Gherasim 
Maria, Bosâncianu Matei, 
Botă Iulian) 

 Matematică Festivalul Internaţional de Matematică 
şi Informatică Piatra Neamţ 2012 M 

19. Grupul de dans popular 
mixt "Mugurelul" al CNI  Extra-

curriculare 

Concursul Internaţional de Interpretare 
Muzicală şi Coregrafie Emanuel 
Elenescu 

I 

20. 
Teleucă Victor, 
Roman Popovici Vlad, 
Ceomeică Ana Andruţa 

11, 
11, 
10 

Extra-
curriculare 

Internaţional Festival of children short 
film "GymCinFest - 1517"   Moscova   I 

21. Boghiu Ştefan Paul 11 Extra-
curriculare 

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan 
- Polska, Spala 2012- Team Kata I 

22. Boghiu Ştefan Paul 11 Extra-
curriculare 

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan 
- Polska, Spala 2012-Kermite Team I 

23. Boghiu Ştefan Paul 11 Extra-
curriculare 

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan 
- Polska, Spala 2012- Enlou Man -Man I 

24. Lazăr Vasilica 9 Extra-
curriculare 

Concursul Internaţional de Creaţie 
Plastică şi Abi-lităţi Practico-
Aplicative “Sărbătoarea Învierii–Lu-
mina sufletelor noastre"-Ediţia a III 
a,mai 2011Iasi 

II 

25. Roşu Flavian 11 Extra-
curriculare 

All kyokushin karate world cup  -  
Hungary III 

26. Boghiu Ştefan Paul 11 Extra-
curriculare 

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan 
- Polska, Spala 2012- Fuku Go III 

27. Colegiul Naţional de 
Informatică 9-12 Extra-

curriculare 
Rassegna Internazionale di   teatro 
classico scolastico   - Altamura  Italia 

Attestato di 
Participazione 

28. Colegiul Naţional de 
Informatică  Extra-

curriculare Programul Mondial Eco Scoala Certificat de 
participare 

29. Prof. Grigoriu Taina  Extra-
curriculare 

International Eco-Schools Teacher 
Certificate Certificate 

30. Ceomeică Andruţa 10 Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

31. Teleucă  Victor 11 Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

32. Roman Vlad Popovici 11 Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

33. Prof. Irimia Elena  Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

34. Prof. Ciocan Ana Raluca  Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

35. Prof. Blaga Gabriela  Extra-
curriculare 

Internaţional Scientific and Practical 
Conference "SCIENTIA 
UNESCAMUS" 

Certificate of 
Participation 

36. Colegiul Naţional de 
Informatică  Extra-

curriculare 

Susţinerea activităţilor Asociaţiei de 
Sprijin a Persoanelor cu Nevoi 
Speciale Luceafărul 

Diplomă 

37. Colegiul Naţional de 
Informatică  Extra-

curriculare 
Internationalen Internetwettbewerb 
"that̀s eUrope" 

Diplomă de 
participare 
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Nivel naţional 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

1. Niţică Ştefan 12 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" , ediţia a IV-a  Iaşi I 

2. Tărniceru Andrei Vlad 8 Informatică Olimpiada Naţională de 
Informatică 

premiul 3 şi 
medalie de aur 

3. Barcan Virgil Gheorghe 11 Fizica 

Concursul Naţional de Ştiinţe 
"Creativitatea-componentă 
esenţială în procesul de învăţare" 
Baia Mare 

II 

4. Ursache Teofil 8 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" , ediţia a IV-a  Iaşi II 

5. Acozmei Petru 8 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IVa  Iaşi III 

6. Ciupercă Elena Petronela 12 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IVa  Iaşi III 

7. Pletosu Ştefan 11 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IVa  Iaşi III 

8. Lazăr Ştefan 5 Matematică  Concursul naţional “Lumina Math” III 
9. Nechita Mihaela 5 Matematică  Concursul naţional “Lumina Math” III 
10. Mitrea Andrei 6 Matematică  Concursul naţional “Lumina Math” III 

11. Niţică Ştefan 12 Chimia Olimpiada naţională de chimie Menţiune  
specială 

12. Arnăutu Rareş 10 Informatică Olimpiada Naţională de 
Informatică 

Medalie de 
bronz 

13. Ploscaru Georgiana 12 Limba română Concursul Naţional de Cultură şi 
Spiritualitate Românească 

Premiul special 

14. Tărniceru Vlad 8 Informatică Concurs naţional Algoritmiada II 

15. Tărniceru Vlad 8 Informatică Concurs naţional “Urmaşii lui 
Moisil” III 

16. Nistor Claudia 10 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IVa  Iaşi M 

17. Şalaru Antonio Nicolae 8 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IVa  Iaşi M 

18. Filip Vasile 6 Matematică  Concursul naţional “Lumina Math” M 

19. Ploscaru Georgiana 12 Limba română 
Concurs internaţional de literatură 
“Ion Barbu/Dan Barbilian” – faza 
naţională 

M 

20. Potolea Florina, Tulbure 
Lucia, Apetri Alexandru 9 Matematica 

Simpozionul Naţional "Auto 
Tehnic 2011 " Focşani -Concurs 
"Matematică aplicată"   

M 

21. Stolniceanu Paul 12 Matematică Olimpiada Naţională de 
Matematică 

Diplomă de 
participare 

22. Bărbieru Ana Gabriela 10 Geografia Olimpiada naţională de geografie  
Craiova 2012 

Diplomă de 
participare 

23. Mustea Elena 11 Limba franceză Olimpiada Naţională de Limbi 
Romanice 

Diplomă de 
participare 

24. Strechie Lorena 10 Limba franceză Olimpiada Naţională de Limbi 
Romanice 

Diplomă de 
participare 

25. Arsene Tiberiu 9 TIC CIA 2012 – faza naţională Diplomă de 
participare 

26. Nechita Mihaela 5 Limba engleză Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie I 

27. Morariu George 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă de 
merit 

28. Boiştean Sergiu 9 Informatică Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD Diplomă 



Anuar C.N.I. 

 192

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

"Tudor Sorin" 

29. Căpitanu Roxana 10 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

30. Corfu Alexandru 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

31. Gherghelaş Alexandru 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

32. Jora Dănuţ 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

33. Parfeni Vlad 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

34. Prof. Costrachevici Elena  Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

35. Rotariu Ioana 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

36. Rotaru Florinela 9 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

37. Ţupu Alexandra 10 Informatică 
Concursul Naţional de Evaluare în 
Educaţie la Informatică, TIC &CD 
"Tudor Sorin" 

Diplomă 

38. Bîia Bianca Mihaela 11 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IV-a  Iaşi 

Diplomă de 
participare 

39. Cozma Ana Mădălina 11 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IV-a  Iaşi 

Diplomă de 
participare 

40. Gălbază  Vasile 9 Chimia Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ,ediţia a IV-a  Iaşi 

Diplomă de 
participare 

41. Lazăr  Ştefan 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional Interdisciplinar 
" +- Poezie" 

Diplomă de 
participare 

42. Mîţă Valentina 11 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Special 
Honourable 

Mention 

43. Pletosu Ştefan 11 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Special 
Honourable 

Mention 

44. Croitoru Robert 8 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

45. Gheorghiu Dragoş 7 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

46. Guţu Horea 10 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

47. Mihuţ Petruţ 9 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

48. Mîţă Valentina 11 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

49. Petrişor Andrei 6 Limba engleză National Public Speaking Honourable 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Mention 

50. Provolovici Ioana 9 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

51. Ştefan Constantin 11 Limba engleză 
National Public Speaking 
Competition 18th edition 2012  
Theme: The Wisdom of Youth 

Honourable 
Mention 

52. Apopei Cristina 10 Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider"  I 

53. Colegiul Naţional de 
Informatică 9 Extracurriculare 

Junior Achievement Young 
Enterprise - Light of Hope - "Be a 
Leader" 

I 

54. Crăiniceanu Cătălin 10 Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider "  I 

55. Echipajul Colegiului 
Naţional de Informatică   Extracurriculare 

Simpozionul Naţional "Auto 
Tehnic 2011 " Focşani - lucrarea 
"Descoperă Neamţul prin tineri "   

I 

56. Idriceanu Iulian 10 Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider "  I 

57. Prof.Mormocea Dorina  Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider "  I 

58. Săndulache Ştefania 10 Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider "  I 

59. Ţupu Alexandra 10 Extracurriculare Programul Junior Achievement  
"Să fii lider "  I 

60. Vlad Alexandru 10  Extracurriculare 
Simpozionul Naţional "Auto 
Tehnic 2011 " Focşani -Concursul 
de legislaţie rutieră   

I 

61. 
Trupa de teatru 
"Chouette" &Teatrul de 
joacă 

 Extracurriculare Festival de theatre bilingue"Eugene 
Ionesco" - Buzău II 

62. Crăiniceanu Cătălin 10 Extracurriculare 
Salonul Naţional de Creaţie şi 
Inventică pentru Tineret 2011- 
secţiunea ANTREPRENORIAT 

III 

63. Idriceanu Iulian 10 Extracurriculare 
Salonul Naţional de Creaţie şi 
Inventică pentru Tineret 2011- 
secţiunea ANTREPRENORIAT 

III 

64. Prof. Mormocea Dorina  Extracurriculare 
Salonul Naţional de Creaţie şi 
Inventică pentru Tineret 2011- 
secţiunea ANTREPRENORIAT 

III 

65. Arădăvoaicei Ştefan, 
Bosînceanu Matei 9 Extracurriculare Concursul naţional de creativitate 

"Protegez la nature" -Craiova 2011M 

66. Trupa de teatru 
"Chouette"   Extracurriculare Festival de theatre bilingue"Eugene 

Ionesco" - Buzău Mention 

67. Cojocaru Bianca 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  Premiu special 

68. Nohai Bogdan 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  Premiu special 

69. Sbârnea Cătălina 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  Premiu special 

70. Şerban Alexandra 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  Premiu special 

71. Ţăranu Mădălina 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  Premiu special 

72. Corfu Andreea  9 Extracurriculare Competiţia Social Innovation Relay Certificat 
73. Cucuruz Andrei 9 Extracurriculare Competiţia Social Innovation Relay Certificat 
74. Diaconu  Georgiana 9 Extracurriculare Competiţia Social Innovation Relay Certificat 
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75. Mihăilă Valerio 9 Extracurriculare Competiţia Social Innovation Relay Certificat 
76. Prof. Mormocea Dorina  Extracurriculare Competiţia Social Innovation  Certificat 

77. Prof. Mormocea Dorina  Extracurriculare 

Programul Junior Achievement  - 
Global Entrepreneurship Week 
"Târgul informaticienilor 
întreprinzători " 

Certificat 

78. Prof. Mormocea Dorina  Extracurriculare 

Programul Junior Achievement  - 
Global  Entrepreneurship Week " 
Europa - viitorul meu, al tău,al 
nostru! " 

Certificat 

79. Rîpan Lucian 9 Extracurriculare Competiţia Social Innovation Relay Certificat 

80. Cucuruz Andrei 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

81. Dare Marius 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

82. David Cristina Elena 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

83. Diaconu Elena Georgiana 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

84. Dunăre Ana Roxana 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

85. Ionescu Bianca 9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

86. Militiade Oana Alexandra9 Extracurriculare 
Junior Achievement Young 
Enterprise - Company of the year 
2012 - finala 

Certificat de 
participare 

87. 
Costan George ,Iftode 
Alina, Păvăluc Diana, 
Zăpor Ionel 

10 Extracurriculare Concursul naţional de creativitate 
"Protegez la nature" - Craiova 2011 Diplomă 

88. Costandachi Raluca 11 Extracurriculare Toleranţă şi convieţuire în spaţiul 
public - Cluj Diplomă 

89. Dumitruţ Alina 11 Extracurriculare Toleranţă şi convieţuire în spaţiul 
public - Cluj Diplomă 

90. Trupa de teatru 
"Chouette"   Extracurriculare Festival de theatre bilingue"Eugene 

Ionesco" - Buzău Diplomă 

91. Mihăilă Cătălina 12 Extracurriculare 
Festival de theatre bilingue"Eugene 
Ionesco" - Buzău - Cel mai bun rol 
feminin 

Diplomă de 
excelenţă 

92. Badea Mihai 9 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

93. Greţcu Eliana 9 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

94. Mâţă Valentina 11 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

95. Mihăilă Cătălina 12 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

96. Necula Adrian 10 Extracurriculare Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 

Diplomă de 
participare 
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practică teatrală 

97. Prof. Baluş Alina  Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

98. Prof. Ene Raluca  Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

99. Smău Raluca Ioana 9 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

100. Tanasă Andra 9 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

101. Teleucă Victor 11 Extracurriculare 
Festivalul de teatru bilingv Eugen 
Ionescu - Buzău -Atelierul de 
practică teatrală 

Diplomă de 
participare 

102. Prof. Fronea Mariana  Extracurriculare 

Seminarul naţional " Parteneriat în 
educaţia pentru mediul 
înconjurător" -tema "Valorile 
Educaţiei pentru Mediu" 

Diplomă de 
participare 

103. Prof. Grigoriu Taina  Extracurriculare 

Seminarul naţional " Parteneriat în 
educaţia pentru mediul 
înconjurător" -tema "Valorile 
Educaţiei pentru Mediu" 

Diplomă de 
participare 

104. Trupa SUPER JUNIOR 11 Extracurriculare Festivalul naţional de dans modern  
Miercurea Ciuc  ediţia  a XVII a  

Diplomă de 
participare 

105. Trupa de teatru 
"Chouette"   Extracurriculare Festival de theatre bilingue"Eugene 

Ionesco" - Buzău Diplome 

 
Nivel interjudeţean 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

1. Socea Eduard 10 Informatică 
Concursul regional de informatică 
aplicată "INFO-PRACTIC" ediţia a VII-a  
- Slatina 

I 

2. Ciocoiu Larisa 11 Limba franceză 
Concursul interju-deţean de creaţii lite-
rare şi traduceri "CarmenSylva" -ediţia I 
2012 

I 

3. Arsene Tiberiu 10 Informatică 
Concursul regional de informatică 
aplicată "INFO-PRACTIC" ediţia a VII-a  
- Slatina 

III 

4. Agavriloae Simona 9 Extracurriculare

Concursul Interjudeţean de Creaţie 
Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative 
"Naşterea Domnului - Renaşterea 
Bucuriei" - Ediţia I,decembrie 2011 - Iaşi 

I 

5. Bucătaru Maria 9 Extracurriculare

Concursul Interjudeţean de Creaţie 
Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative 
"Naşterea Domnului - Renaşterea 
Bucuriei" - Ediţia I,decembrie 2011 - Iaşi 

I 

6. Lazăr Vasilica 9 Extracurriculare

Concursul Interjudeţean de Creaţie 
Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative 
"Naşterea Domnului - Renaşterea 
Bucuriei" - Ediţia I,decembrie 2011 - Iaşi 

II 

7. Marin Ana Maria 9 Extracurriculare

Concursul Interjudeţean de Creaţie 
Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative 
"Naşterea Domnului - Renaşterea 
Bucuriei" - Ediţia I,decembrie 2011 - Iaşi 

III 
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Nivel judeţean 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

1. Arsene Tiberiu 9 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC I 

2. Arnăutu Rareş 10 Informatica Olimpiada de informatică I 
3. Bărbieru Ana Gabriela 10 Geografia Olimpiada judeţeană de geografieI 
4. Niţică Ştefan 12 Chimia Olimpiada judeţeană de chimie I 
5. Stolniceanu Paul 12 Informatica Olimpiada de informatică I 

6. Stolniceanu Paul 12 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică I 

7. Ailincăi Antonia 12 Biologia Olimpiada judeţeană de biologie I 

8. Moraru Alexandru 12 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea C# I 

9. Costan George 10 Istoria Concursul "Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală" I 

10. Zăpor Ionel 10 Istoria Concursul "Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală" I 

11. Lazăr  Ştefan 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" I 

12. Scurtu Andra 7 Istoria Concursul "Memoria 
holocaustului " I 

13. Ploscaru Georgiana 12 Limba română       
Religia 

Concursul Naţional de Cultură şi 
Spiritualitate Românească "  
Piatra Neamţ 

I 

14. Revista INFOPULS  Extracurriculare Concursul de jurnalism şi reviste 
şcolare  I 

15. Arsene Tiberiu 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică II 
16. Greţcu Eliana 9 Geografia Olimpiada judeţeană de geografieII 

17. Strechie Lorena 10 Limba franceză Olimpiada judeţeană de limba 
franceză II 

18. Costan George 10 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC II 

19. Socea Eduard 10 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC II 

20. Mihăeş Andrei 10 Istoria Concursul "Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală" II 

21. Dobrescu Vlad 10 Istoria Concursul "Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală" II 

22. Barbu Florina 10 Ştiinţe sociale Concursul "Istorie şi societate în 
dimensiune virtuală" II 

23. Drăguşanu Ana 11 Informatica Olimpiada de informatică II 
24. Boghiu Ştefan 11 Filosofie  Olimpiada judeţeană de filosofie II 

25. Nechita Mihaela 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

II 

26. Tomescu Ştefan 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

II 

27. Lazăr Ştefan 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

II 

28. Lazăr Alexandru 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" II 

29. Nechita Mihaela 5 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică III 

30. Mitrea Andrei Ionuţ 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică III 
31. Iordache Alexandru 7 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică III 
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32. Apetrei Alexandru 7 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică III 

33. Marian Iacob 9 Informatica Olimpiada de informatică III 

34. Bursuc Andrei Ioan 9 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC III 

35. Arnăutu Rareş 10 Limba engleză Olimpiada de limba engleză III 

36. Măzăreanu Andrei 10 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC III 

37. Mustea Elena 11 Limba franceză Olimpiada judeţeană de limba 
franceză III 

38. Barcan Virgil Gheorghe 11 Informatica Olimpiada de informatică III 
39. Cîrlig Sergiu 11 Geografia Olimpiada judeţeană de geografieIII 
40. Roman Popovici Vlad 11 Biologia Olimpiada judeţeană de biologie III 
41. Niţică Ştefan 12 Geografia Olimpiada Ştiinţele Pământului III 
42. Neagu Gabriel 12 Informatica Olimpiada de informatică III 

43. Neamţu Ioana 12 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică III 

44. Cucuruz Ioana 12 Biologia Olimpiada judeţeană de biologie III 

45. Nechita Mihaela 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" III 

46. Berbece Răzvan 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

III 

47. Lazăr Alexandru 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

III 

48. Blaj Ingrid 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

III 

49. Stahie Dragoş 5 Limba engleză 
Proiectul Naţional 
OLIMPIADELE 
CUNOAŞTERII 

III 

50. Ichim Paula 6 Geografia Concursul de geografie " Ioniţă 
Ichim" III 

51. Palade Raluca 6 Geografia Concursul de geografie " Ioniţă 
Ichim" III 

52. Alungulesei Ervin 6 Geografia Concursul de geografie " Ioniţă 
Ichim" III 

53. Marin Ana Maria 9 Extracurri 
culare 

Concursul judeţean  " Mărţişorul 
în Moldova " - secţiunea 
"Mărţişoare " 

III 

54. Barbu Florina,Traistă 
Lămâiţa 10 Chimia 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
"Chimia - prieten sau duşman " - 
postere 

III 

55. Chertic Ionela Bianca 10 Istoria Concursul "Memoria 
holocaustului " III 

56. Turnea Diana, Preisler 
Raluca 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
"Chimia - prieten sau duşman " - 
postere 

III 

57. Lazăr Alexandru 5 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

58. Lazăr Ştefan 5 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

59. Linguraru Andrei 5 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

60. Gavrilescu Bianca 6 Limba română Olimpiada de limbă,comunicare 
şi literatură română M 
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61. Acsinte Codrina Elena 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
62. Filip Vasile 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
63. Andrei Carina 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 

64. Filip Vasile 6 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

65. Tîrniceriu Andrei 6 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

66. Petrişor Andrei 6 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

67. Mitrea Andrei Ionuţ 6 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

68. Iordăchioaia Maria 
Cosmina 7 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 

69. Gheorghiu Dragoş 7 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
70. Dimişcă Cosmin 8 Istoria Olimpiada judeţeană de istorie M 

71. Bucătaru Mihaela 9 Limba franceză Olimpiada judeţeană de limba 
franceză M 

72. Bucătaru Maria 9 Limba franceză Olimpiada judeţeană de limba 
franceză M 

73. Roşu  Claudiu 9 Limba română Olimpiada de limbă,comunicare 
şi literatură română M 

74. Ghineţ Cornel Gabriel 9 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC M 

75. Morariu George 9 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC M 

76. Tudose Alexandru 9 Informatica Olimpiada de informatică M 
77. Botă Iulian 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
78. Bursuc Andrei Ioan 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
79. Verdeanu Alexandru 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 

80. Horciu Zănoagă 
Georgiana 9 Matematica Olimpiada judeţeană de 

matematică M 

81. Ifrim Vasile Sebastian 9 Matematica Olimpiada judeţeană de 
matematică M 

82. Romanescu Marian 9 Istoria Olimpiada judeţeană de istorie M 

83. Aflorei  Alexandra 
Ştefania 10 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 

84. Grigoraş Sergiu 10 Informatica Concursul de informatică aplicată 
- secţiunea TIC M 

85. Zaiţ Teodor 10 Informatica Olimpiada de informatică M 
86. Socea Eduard 10 Informatica Olimpiada de informatică M 
87. Măzăreanu Andrei 10 Informatica Olimpiada de informatică M 
88. Măzăreanu Andrei 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
89. Barbu Florina 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 

90. Preisler Raluca 11 Limba română Olimpiada de limbă,comunicare 
şi literatură română M 

91. Boghiu Ştefan Paul 11 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 
92. Hogaş Cosmin 11 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
93. Blaga Mădălina 11 Biologia Olimpiada judeţeană de biologie M 
94. Neagu Anca 12 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 
95. Limboi Sergiu 12 Istoria Olimpiada judeţeană de istorie M 

96. Linguraru Andrei 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" M 

97. Apopei Daniel 5 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" M 

98. Petrişor Andrei 6 Limba română       
Matematica 

Concursul Naţional 
Interdisciplinar " +- Poezie" M 

99. Iordache Alexandru 7 Matematica Concursul judeţean de M 
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matematică "Constantin D. Borş" 

100. Ghiba Andrei 8 Istoria Concursul "Unirea naţiunea a 
făcut-o !" M 

101. Dimişcă Cosmin 8 Istoria Concursul "Unirea naţiunea a 
făcut-o !" M 

102. Tamaş Cătălin 8 Istoria Concursul "Unirea naţiunea a 
făcut-o !" M 

103. Traistă  Lămîiţa 10 Matematica Concursul judeţean de 
matematică "Constantin D. Borş" M 

104. Gherasim Codrin Ştefan 10 Matematica Concursul judeţean de 
matematică "Constantin D. Borş" M 

105. Bejan Cristina 9 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

106. Voroneanu Tiberiu 9 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

107. Botescu Ingrid 10 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

108. Ceomeică Andra 10 Biologia Olimpiada judeţeană de biologie Premiu special 

109. Ioan Cristina 11 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

110. Ploscaru Georgiana 12 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

111. Ilca Dragoş 12 Limba română Concursul de creaţie literară 
"Tinere condeie" Premiu special 

112. Colegiul Naţional de 
Informatică  Informatica Proiectul Naţional Olimpiadele 

Cunoaşterii Diplomă 

113. Prof. Neamţu Daniela  Informatica Proiectul Naţional Olimpiadele 
Cunoaşterii Diplomă 

114. Prof. Diaconu Vasile  Informatica Proiectul Naţional Olimpiadele 
Cunoaşterii Diplomă 

115. Grigorescu Alexandra 6 Geografia Concursul de geografie "Ioniţă 
Ichim" 

Diplomă de 
participare 

116. Laszlo Paul 6 Geografia Concursul de geografie "Ioniţă 
Ichim" 

Diplomă de 
participare 

117. Mitrea Andrei Ionuţ 6 Geografia Concursul de geografie "Ioniţă 
Ichim" 

Diplomă de 
participare 

118. Lupu Ştefan 6 Geografia Concursul de geografie "Ioniţă 
Ichim" 

Diplomă de 
participare 

 
Nivel local 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului Clasa Disciplina Concursul Premiul 

1. 

Echipajul VAMA: 
Lerghievici Andra, 
Ceomeică Andruţa, 
Mustea Elena 

10 ExtracurriculareInfoDEBATE Open I 

2. 
Echipa Survivors 
(Gălbază Vasile, Japalela 
Andreea, Crăiniceanu C.  

10 ExtracurriculareZilele CNI, Concursul de ştiinţe, 
proiectul "Casa plutitoare" I 

3. Aonicesei Daniel 6 Educaţie fizicăONSS şah  III 
4. Clasa a X a C 10 ExtracurriculareConcursul "SUPER ECO CLASA"  III 

5. Ceomeică Andruţa 10 ExtracurriculareInfoDEBATE Open Cel mai bun 
DEBATER 

6. Clasa a X a C 10 ExtracurriculareConcursul "SUPER ECO CLASA"  
pentru mascota "CURĂŢILĂ" Diplomă 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT! 
 

 Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juri-
dică pentru conţinutul articolului aparţine autoru-
lui. De asemenea, în cazul unor agenţii de presă şi 
personalităţi citate, responsabilitatea juridică le 
aparţine. 
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