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„„SSIIMMUULLAARREEAA  GGLLOOBBAALLĂĂ””    
 

prof. Carmen CORLĂȚEANU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

La simulation globale / SG cum apare în materialele de specialitate 

din Franța este o metodă care ilustrează foarte bine ceea ce experții în mate-

rie de educație numesc „pedagogia imaginației”. Ea este folosită în sistemul 

de învățământ francez încă din anii 70, mai ales la predarea limbii france-

ze, a limbilor străine, la teoretizarea și aplicarea ei contribuind mai mulți 

autori: Francis Debyser în lucrarea L’Immeuble, apărută la editura Hachette 

în 1986, Georges Perec în lucrarea La vie, mode d’emploi. Simularea globa-

lă este un demers didactic care presupune realizarea unui proiect de creație 

colectiv, elevii implicați în proiect realizând / imaginând / inventând un loc 

sau spațiu tematic, cu personaje adecvate acestui spațiu, o istorie a locului 

respectiv. Etapele care stau la baza acestui demers didactic sunt următoare-

le:  

 Alegerea locului, a spațiului tematic; acesta poate fi un imobil 

(varianta în acest caz se numește „Imobilul”) , un castel, un sat, un camping, 

un cartier (varianta acestei metode se numește „Cartierul), un hotel, o navă 

de croazieră, o insulă, o navetă spațială. Acest spațiu poate fi fix, itinerant 

sau mixt. 

 Construirea identităților: aceasta constă în plasarea în acel 

spațiu a unui număr de personaje adecvate acestuia. Pentru fiecare dintre 

aceste se stabilesc un nume, vârsta, profesia, trăsături de caracter, un trecut, 

obișnuințe, interese, pasiuni etc. Apoi toate aceste personaje se pun în rela-

ție, în legătură: ele se confruntă, se acceptă, se respectă, se iubesc, se res-

ping, se organizează, au probleme pe care trebuie să le rezolve împreună, 

personajele își telefonează, își scriu etc. Într-un cuvânt, aceste personaje 

(fictive sau reale) coexistă și recreează o lume, simbolizată de locul tematic 

ales.  

 Evenimentele / interacțiunile ce caracterizează spațiul res-

pectiv; 

 Durata proiectului: pot fi alocate câteva ore (6 ore) sau proiec-

tul se poate întinde pe durata unui an școlar. 

 Numărul elevilor participanți: între 6 și 25 cursanți. 

 Produsele activității pot fi scrise (jurnal realizat individual sau 

colectiv, caiet de invenții, povestiri, eseuri, compuneri, scenete, piese de tea-
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tru), plastice (afișe, postere, desene, scheme, grafice, caricaturi), expoziții de 

fotografii, produse pe suport electronic, blog, site, transpuse muzical, core-

grafic etc. 

 

1. Exemplu de aplicare a metodei „Simulării globale” – „Croazie-

ra” (etape) 

 

 Crearea vasului de croazieră;  

 Crearea personajelor; 

 Stabilirea parcursului croazierei; 

 Îmbarcarea; 

 O zi plină de neprevăzut; 

 Ridicarea pânzelor; 

 Aruncarea ancorei. 

 

2. Exemplu de aplicare a metodei „Simulării globale” – „Cartie-

rul” (etape) 

 

 Crearea cartierului (poate fi un cartier dintr-un oraș antic, medi-

eval, modern sau contemporan);  

 Crearea personajelor (se identifică, de exemplu, meserii specifi-

ce unui cartier dintr-un oraș dintr-o anumită perioadă istorică ); 

 Construirea cartierului: se identifică străzile, clădirile / edificiile 

specifice, numele acestora, stilul arhitectural interior și exterior al clădirilor, 

piețele, locurile publice, băncile, grădinile, bisericile / catedralele, primăria; 

 Desfășurarea unui eveniment în cartierul respectiv: se identifică 

organizatorii, participanții, relațiile care se stabilesc între personaje, se des-

crie evenimentul. 

 

3. Exemplu de aplicare a metodei „Simulării globale” – „Imobi-

lul” (etape) 

 

În cazul acestei variante elevii devin „chiriașii” imobilului și pe baza 

cunoștințelor de cultură generală și a experiențelor personale, vor recrea si-

tuații de viață, așa cum sunt trăite de cei care locuiesc în imobilul respectiv.  

 Crearea imobilului: caracteristicile arhitecturale ale acestuia sunt 

determinate de cadrul fizic, social-istoric, economic în care este amplasat 

imobilul; se stabilesc numele străzii, numărul, cartierul din care face parte 

imobilul. Fiecare participant la proiect realizează propria decorare interioară 

a spațiului unde locuiește, aceasta fiind o ilustrare a modului de viață al fie-
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căruia dintre elevii participanți. Decorarea interioară realizată de fiecare din-

tre cursanți va fi prezentată în sesiuni speciale. Imobilul este reprezentat gra-

fic în sala de clasă și vor fi completate / adăugate elemente specifice imobi-

lului pe parcurs. 

 Crearea personajelor / a identităților chiriașilor din imobilul res-

pectiv: se stabilesc pentru fiecare dintre cei care locuiesc în imobil un nume, 

vârsta, profesia, trăsături de personalitate, temperament, caracter, un trecut, 

obișnuințe, interese, pasiuni; se prezintă o mică „poveste” a copilăriei chiri-

așilor din imobil. Cursanții realizează portrete fizice și psihologice ale celor 

din imobil / propriul portret fizic, psihologic, toate amplasate într-un spațiu 

socio-cultural și concretizate în mici eseuri / compuneri. Ei își aleg un rol pe 

care îl vor juca pe parcursul proiectului: administrator, copil / elev, părinte, 

ziarist, om de afaceri etc.  

 Stabilirea interacțiunilor dintre chiriașii / locuitorii imobilului: 

elevii stabilesc tipurile de interacțiuni, relațiile ce caracterizează această 

comunitate. Pot fi relații de prietenie, de cooperare, de rudenie, de preferin-

ță, de solidaritate, de competiție etc. 

 Evenimente / interacțiuni specifice locației: imobilul devine plin 

de viață prin evenimentele imaginate de cursanți și care se derulează în acest 

spațiu. Aceste evenimente pot face referiri la momente importante din viața 

locuitorilor imobilului: aniversări, sărbători, diferite ceremonii, acte de soli-

daritate între rezidenți, vizite, evenimente istorice sau activități cotidiene, 

precum pregătirea temelor, a mesei, curățenia etc.  

  Produsele activității: elevii vor redacta, în funcție de rolul pe 

care și-l asumă în cadrul imobilului compuneri, eseuri, jurnale personale, 

anunțuri, cărți poștale, scrisori, invitații, afișe, desene, fotografii, postări pe 

blog, mail-uri, postere, mici scenete dramatizate pe parcursul proiectului. Se 

vor organiza sesiuni de prezentare a produselor activității, se împărtășesc 

experiențe, opinii ale participanților la proiect. 

Pentru fiecare dintre participanții la proiectul „Imobilul”, realizat pe 

baza folosirii metodei „Simulării globale” se va realiza o fișă individuală de 

apreciere, prin care se urmăresc o serie de aspecte precum: calitatea comu-

nicării în scris sau oral, exprimarea de opinii față de anumite fapte / eveni-

mente, adecvarea comportamentelor la diverse fapte / evenimente, examina-

rea consecințelor unor acțiuni umane, stabilirea de corelații între cunoștințe-

le de la diferite discipline, inițierea / implicarea în diferite activități, calitatea 

produselor activității.  

Prin folosirea acestei metode se exersează competențe cheie: comuni-

care în limbi moderne, competențe în domeniul tehnologiei informației și al 

comunicării, competențe în domeniile matematică, științe și tehnologii, edu-
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cație antreprenorială, competențe civice și de relaționare interpersonală, a 

învăța să înveți / educația pe parcursul întregii vieți, deschidere culturală / 

sensibilizare la cultură. Folosirea acestei metode permite abordarea interdis-

ciplinară a unei teme din curriculum, la orice disciplină. Folosirea metodei 

la ora de limba franceză cu diversele ei variante („Cartierul”, „Imobilul”, 

„Insula”) solicită din partea cursantului o bogată documentare, informații în 

domeniul literaturii, geografiei, economiei, psihologiei, istoriei, istoriei arte-

lor. În sinteză, metoda „Simulării globale”, indiferent de varianta sa, trebuie 

să parcurgă următoarele faze:  

1. Alegerea locului tematic / a locației; 

2. Popularea spațiului ales / locației, crearea de identități pentru re-

zidenții acelui spațiu; 

3. Interacțiunile specifice locației;  

4. Evenimente / incidente; 

5. Realizarea produselor / redactarea: note personale, anunțuri, 

cărți poștale, scrisori, invitații, afișe, desene, fotografii, postări pe blog, ma-

il-uri.  

Printre avantajele metodei notabile sunt dezvoltarea creativității și au-

tonomiei elevilor, lucrul în echipă, dar și cel diferențiat, iar din perspectiva 

cadrelor didactice folosirea metodei presupune colaborarea profesorului de 

franceză cu cei de la disciplinele reale. 
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CCOOMMUUNNIICCAARREEAA  ––    

ÎÎNNTTRREE  TTEERRAAPPIIEE  ȘȘII  IINNTTEERRRREELLAAȚȚIIEE  
 

prof. Vasile DIACONU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Ca o recunoaștere a faptului că foamea de informații este aproape im-

posibil de satisfăcut, contemporaneitatea a declarat ființa umană „informa-

voră”. În consecință, mediile comunicaționale s-au multiplicat de o manieră 

fără precedent ca răspuns la nevoile de informare mereu în creștere ale indi-

vidului și ca reacție la cererile din ce în ce mai diversificate de pe piața 

muncii.  

Disponibilitatea de a comunica este un atribut fundamental al viului, 

instituită ca și o trebuință de un altul, iar comunicând ne împărtășim de la 

aceeași sursă unificatoare, viața. 

Comunicarea interumană, în general și pe domenii, diferitele ei aspec-

te, intră tot mai mult în atenția sociologilor, pedagogilor și psihologilor. 

Când intenționăm să vorbim despre comunicare, fie și doar din rațiuni 

tangențiale la o altă temă propusă spre dezbatere, observăm aproape imediat 

un fenomen interesant: termenul de comunicare se prezintă sub forma unei 

aglomerări conceptuale cu multiple (și deseori neașteptate) ramificații, fiind 

văzut  drept parte integrantă și, în același timp, cuprinzând procedural un 

număr mare de științe. În acest mod, cercetătorul se află în fața unui câmp 

extrem de generos de posibilități, dar în aceeași măsură, dificil de surprins 

de către o abordare globală; comunicarea poate astfel să capete accentele 

unor definiții lingvistice, psihologice și psihosociale, filozofice, matematice, 

pedagogice, etc. Iată că, așa cum observă Jean Lohisse când se referă la ter-

menul de comunicare: „fiecare domeniu al cunoașterii are definiția sau defi-

nițiile lui care accentuează, după caz, schimbul, contactul, transferul, tran-

sportul, energia, informația… ” (Lohisse, J.,2002, p, 12).  

În al doilea rând, comunicarea trebuie privită prin prisma faptului că 

posedă un trecut, un prezent și un viitor; conform unei atare viziuni de ori-

gine tranzacțională, comunicarea este determinată de o perspectivă dinami-

că. Este greu să ne imaginăm un proces comunicațional fără a face apel la 

aspectele care îl determină, la cauzele acestuia (cauze care se află în trecutul 

mai îndepărtat sau mai apropiat); astfel modalitățile de interrelaționare co-

municațională se bazează pe experiența noastră în acest domeniu și iau for-

ma acestei experiențe (o persoană care a vorbit în tren cu alte persoane și s-a 
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simțit bine în aceste condiții va aborda mai deschis comunicarea într-o altă 

călătorie cu trenul, deși călătorii din compartiment sunt acum alții). Viitorul 

afectează, de asemenea, comunicarea. Dacă, spre exemplu dorim ca relația 

de comunicare să continue, vom comunica cu persoana respectivă în această 

direcție în prezent („Mulțumesc pentru tratație”, va spune un musafir care s-

a bucurat de vizită, „totdeauna mă simt bine la dumneavoastră”). În același 

timp, comunicarea este un proces irepetabil și ireversibil; fiecare experiență 

de comunicare este unică, iar două experiențe de comunicare nu pot fi per-

fect identice. Experiența de comunicare produce schimbări în persoanele 

implicate, schimbări care vor condiționa acest deziderat. 

Într-o familie, comunicarea între părinți și copii reprezintă cheia unei 

relații bune între aceștia. Pentru cei mai mulți părinți faptul că puștiul vorbă-

reț de 12 ani s-a transformat, de-a lungul a doar trei-patru ani, într-un copil 

tăcut este o lovitură. Sunt două motive pentru care se întâmplă aceasta: ne-

voia de intimitate (provocată de gânduri și sentimente confuze, schimbări, 

etc) și dificultatea de a-și exprima aceste gânduri într-un mod adecvat.  

„Dacă în timpul copilăriei părinții sunt cei care inițiază efectiv copilul 

în stabilirea relațiilor în familie, extinse apoi la grupul de joacă, în timpul 

adolescenței părinții nu mai reușesc să supravegheze minorii decât cu mare 

dificultate. Tinerii, aspirând la un alt statut decât cel de „copil” se împotri-

vesc dorinței părinților de a nu întârzia, de a avea grijă deosebită pentru stu-

diu, de a nu intra în relații cu persoane rău intenționate, periculoase, de a nu-

și crea și adopta modele „facile”. Părinții vorbesc și transmit enorm copilu-

lui în perioada micii copilării, ei învață efectiv să vorbească, să participe la 

dialog. Copiii pun întrebări la care părinții încearcă să răspundă, ei ar trebui 

să ofere răspunsuri cât mai adecvate dezvoltării psihice a copilului. În ado-

lescență, centrul de greutate al comunicării se deplasează de la nivelul ex-

clusiv al familiei la nivelul grupului de colegi și prieteni. În perioada furtu-

noasă, frumoasă și tumultuoasă, plină de mari inegalități psihosociale, tână-

rul devine un veritabil participant la dialog, de multe ori fără să comunice 

nimic adultului și cel mai adesea părinților.  

De exemplu, dacă părinții întreabă un adolescent despre compania lui, 

ei dorind să-și arate de fapt afecțiunea, conversația ar putea arăta cam așa:  

Părintele: Unde ai fost? De unde sosești acum? 

Adolescentul: Afară, de afară  

Părintele: Ce mai faceți voi când vă întâlniți? 

Adolescentul: Nimic  

Astfel putem afirma că adolescenții devin „experți” în a nu transmite 

nimic, în a nu comunica.  

(Ruxandra Rășcanu, „Psihologie și Comunicare”, 2001) 
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Atunci când părintele nu are timp să asculte opiniile tânărului, nu arată 

respect pentru punctul lui de vedere și se impune silindu-l să accepte ideile 

sale, sau joacă „jocul puterii” în familie în loc să-i ofere încredere, pentru a 

primi, la rândul lui, același lucru din partea adolescentului, comportamentul 

celui mic poate devia la extrem, sub ochii adultului, fără ca acesta să își poa-

tă imagina deviația psihică suferită de copilul său. 

  

Familia Popescu locuiește în mediul urban și are un singur copil: pe 

Alina, în vârstă de 17 ani. Ca în multe familii din România, tatăl a plecat de 

câțiva ani să lucreze în Italia, iar cea care se ocupă de educația Alinei este 

mama acesteia, care, de asemenea lucrează. Ambii părinți fac eforturi pen-

tru a-i oferi tinerei un trai la nivel ridicat. Alina este un copil inteligent, ve-

sel, carismatic, comunicativ, relativ cuminte. Aceasta este impresia pe care 

o lasă mamei și colegilor săi. De fapt, Alina duce două vieți paralele și își 

schimbă cele două fețe cu măiestrie. Imaginea de copil cuminte o arată 

mamei și colegilor (în care nu are încredere), iar cealaltă imagine o știe 

doar anturajul ei vechi, din cartierul în care locuiește. Adolescenta a încer-

cat deja droguri și și-a început viața sexuală la o vârstă fragedă.  

Odată cu mutarea la liceu, Alina socializează mult cu colegii noi și își 

face prieteni apropiați. Nu are însă încredere în nimeni și nu își face nici un 

confident în clasă. Astfel, nimeni nu poate s-o ajute sau s-o îndrepte pe 

drumul corect, iar ea acționează după propriile impulsuri.  

Nu comunică despre aceste probleme nici cu mama sa. Aceasta nu are 

timp să asculte necazurile copilului, iar liniștea aparentă creată de conver-

sațiile banale avute cu ea, dau mamei impresia că Alina nu are probleme și 

astfel, nu își face griji.  

În repetate rânduri, Alina pleacă de acasă seara și se întoarce dimi-

neața, invocând diverse motive cum ar fi: „Mă duc la balul liceului” sau 

„Merg la zilele orașului cu colegii”. În schimb, ea petrece timpul cu antu-

rajul său dubios, iar colegii și mama nu au idee de acest lucru.  

Într-o dimineață, copilul vine la ora cinci dimineața. Mama sa se în-

furie și o încuie în casă. Nu vrea să o asculte și se impune puternic în fața 

fetei. Deși i se vrea doar binele, Alina o vede pe mamă ca pe un dușman, și 

se hotărăște să se răzbune pentru această pedeapsă. Astfel, naivă și impul-

sivă, își face bagajul și fuge de acasă cu un prieten. Lipsește pe parcursul a 

două săptămâni, după care Poliția o găsește în oraș, în apartamentul unui 

individ dubios. Tânăra este adusă acasă și a doua zi apare la școală, dar 

pleacă de la ultimele ore, sub pretextul că se simte rău. În aceeași zi, Alina 

fuge iar, însoțită  de prietenul la care a fost găsită de Poliție. 

În urma unor conversații telefonice, dirigintele o convinge pe elevă să 

vină la liceu pentru a-și încheia situația școlară. La școală, Alina se întâl-
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nește cu părinții. La sfatul dirigintelui, cei trei acceptă să ia parte la ședințe 

de terapie sistematică (familială). 

După aproximativ 15 ședințe, problema s-a rezolvat, iar Alina a deve-

nit mult mai deschisă față de părinții săi, care, la rândul lor, au învățat să îi 

acorde mai multă atenție.  Deși la început a fost greu, terapeutul i-a convins 

să își ofere unii altora încredere. Alina s-a întors, în final acasă; în urma 

discuțiilor purtate s-a convins că doar alături de părinți va avea stabilitate 

emoțională și viitorul asigurat. Cea mai dificilă sarcină a terapeutului a 

fost să o facă pe Alina să discute despre anturajul său și, în final, să renunțe 

la prietenii săi dubioși și să își aleagă ca amici oameni de calitate.  

 

Problemele cu copiii sunt în special potrivite pentru terapia familială.  

Diferitele tipuri de experiențe negative sau evenimente traumatice își 

pot lăsa amprenta nu doar asupra destinului individual, ci și asupra celui fa-

milial. Se poate vorbi despre o relație strânsă între individ și grupul familial, 

aspect ce contribuie la îmbogățirea inconștientului colectiv și la construirea 

moștenirii psihologice pentru descendenți. 

Terapeuții de familie cred că forțele dominante în viețile noastre sunt 

localizate în afara vieții noastre, în familie. Terapia ce se bazează pe aceste 

concepții este orientată spre organizarea familială și schimbarea acesteia. 

Când organizarea familială se transformă, viața fiecărui membru al familiei 

este afectată corespunzător. Modificând o familie, schimbăm viața fiecăruia 

dintre membri. Terapia familială nu are de-a face numai cu schimbarea pa-

cientului individual în context, ci determină modificări asupra întregii fami-

lii; în acest fel, beneficiile pot fi de lungă durată pentru că fiecare membru al 

familiei este schimbat și continuă să exercite asupra celorlalți influențe sin-

cronice. 

Recunoscând importanța și succesiunea etapelor în ciclul vieții de fa-

milie, într-o ședință terapeutică se identifică punctele tranzitorii critice care 

conduc la schimbarea dinamicii emoționale, a credințelor cât și a structurii 

familiale. 

Curentul strategic al terapiei de familie presupune realizarea unui plan 

pe baza unei probleme formulate, intervenția, feedback-ul și ajustarea, tra-

sând sarcini directe și paradoxale familiilor. În loc să se consulte, în secret, 

cu alți colegi sau cu echipa de supervizare, terapeutul poartă o discuție cu 

echipa sa, în mod deschis, în fața familiei, împărtășindu-și gândurile și în-

grijorările în legătura cu situația lor. Adaugă perspectiva îmbogățirii cu noi 

experiențe, dezvoltarea a noi perspective și alternative în raport cu povestiri-

le „saturate” despre posibilitățile și problemele familiei. Mai mult decât atât, 

conceptul de externalizare permite separarea problemei de persoană. 
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LLEE  TTHHEEAATTRREE  FFRRAANNCCOOPPHHOONNEE  ––    

EENNTTRREE  LLAA  DDIIDDAACCTTIIQQUUEE  EETT  LLEE  PPEERRIISSCCOOLLAAIIRREE  
 

prof. Raluca ENE 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

L'approche dramatique met en jeu toutes les compétences indispen-

sables à l'apprenant dans son apprentissage de la langue à l'exception de la 

production écrite. Elle permet d'opérer un recoupement entre des pratiques 

pédagogiques parfois envisagées séparément (compréhension écrite et orale, 

prosodie, civilisation...).  

 

1. Maîtriser le code linguistique  

 

1.1. – Le lexique  

 

Les jeux sur la langue permettent d'enrichir le vocabulaire de l'appre-

nant et l'aident à mieux maîtriser certains codes linguistiques.  

Au plan du lexique, on peut aborder les nuances métaphoriques des 

couleurs mises en relation avec les noms qu’on trouve dans le texte: le fro-

mage «bleu d'Auvergne», appellation usant d'un procédé métonymique pour 

nommer un produit du terroir.  

On peut chercher aussi d'autres métaphores (bleu nuit, rouge cerise, 

vert pomme, jaune paille, etc.) et des produits désignés par leur couleur 

«blanc de Savoie» «petit noir», «petit-gris» (l'escargot), etc. On peut envisa-

ger d'associer à ce vocabulaire les expressions figées recouvrant des émo-

tions humaines comme «une peur bleue», «une colère noire», «un rire 

jaune», etc. Le sketch peut servir également de point de départ pour repérer 

les homonymes, grâce aux jeux des mots.  

On peut évoquer des locutions figurées ayant trait aux animaux: «il 

fait un temps de chien», «un froid de canard».  

 

1. 2. – Savoirs en langue  

 

a) la liaison  

Avec des débutants, on peut chercher des mots commençant par une 

voyelle, avant d'évoquer par exemple, les liaisons plus difficiles, comme le 
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cas du „h” muet et du „h” aspiré, et la liaison interdite avec certains mots 

tels que, et, selon, sinon...  

 

b) le subjonctif  

 

Parfois les savoirs intériorisés de l'apprenant sont si bien ancrés qu'il 

serait inutile et dangereux de chercher à le déstabiliser en lui imposant de 

respecter la syntaxe d'un texte, à fortiori si cela ne change rien au plan sé-

mantique.  

Il est possible qu’on transforme spontanément l'infinitif d’une réplique 

de genre «Il vaudrait mieux le dire tout de suite» pour utiliser la forme sub-

jonctive: «Il vaudrait mieux que tu le dises tout de suite». Si l'on examine 

cet aspect inconscient de l’interlangue, c'est donc la forme à l'infinitif du 

verbe «dire» qui apparaissait «instinctivement» comme non conforme à 

l’image interne de la langue, tandis que le subjonctif, mode réputé difficile 

d'accès pour les apprenants, on vient à l'esprit sans effort. Cette observation 

appelle deux remarques: d'une part l'enseignement qu'on reçoit concernant 

l'emploi du subjonctif on permet d'intégrer parfaitement et définitivement 

l'utilisation de ce mode (on apprend la construction: il vaut mieux que + 

subjonctif sous la forme d'un bloc langagier intangible); d'autre part, l'assi-

milation de ce mode subtil est peut-être moins compliquée que nous ne 

l'imaginons parfois.  

 

2. Langue et communication  

 

2.1. - Communiquer  

 

Comprendre une langue, c'est entre autres choses interpréter correcte-

ment des intentions de communication, or jouer la comédie c'est aussi inter-

préter une situation et produire des intentions de jeu en fonction de ce que 

l'on souhaite exprimer. L'acteur émet des hypothèses, fait des propositions 

de jeu qui seront ensuite validées ou non par le partenaire ou le metteur en 

scène selon l'effet recherché, et l'adéquation à la situation. La compréhen-

sion orale c'est aussi anticiper, établir des hypothèses grâce à des indices 

d'ordre verbal et non-verbal et ce n'est pas uniquement déchiffrer des élé-

ments séparés qui feront sens dans un deuxième temps.  

Le mot et le geste sont étroitement imbriqués dans le jeu du comédien. 

Au théâtre, le spectateur ne décrypte pas de manière détaillée l'attitude d'un 

personnage. Le regard, le sourire, la voix, les mots forment un ensemble que 

nous percevons globalement et qui s'imprime en nous, sans que nous éprou-

vions spontanément le besoin de chercher à analyser les diverses compo-
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santes de ce que capte notre cerveau, car le mode d'expression au théâtre ne 

consiste pas en mots, mais en personnes qui se meuvent sur scène en em-

ployant des mots. C'est l'assemblage de gestes, de lettres et de sons dans un 

espace donné qui font sens pour le spectateur.  

A l'aide de tous ces matériaux, il faut donc pouvoir communiquer ses 

émotions et ses sentiments le mieux possible, et s'attacher à montrer un per-

sonnage drôle, tendre, furieux, par la voix, le corps et les mimiques.  

 

2.2. – L'aspect pragmatique de la langue  

 

Donner des «couleurs» différentes aux répliques prononcées, c'est le 

travail du comédien, mais c'est aussi celui de l'étudiant étranger dans le pays 

où il réside, lorsqu'il s'exprime avec des locuteurs natifs.  

Il doit produire des énoncés non seulement corrects au plan grammati-

cal et syntaxique, mais compréhensibles par le rythme, l'intonation et la pro-

nonciation, c'est-à-dire tout ce qui fait l'expressivité de notre discours.  

Il existe aussi des analogies importantes entre la communication théâ-

trale ritualisée et les interactions langagières que nous construisons chaque 

jour. Les règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent 

l'utilisation de la parole dans un cadre social sont «reconstruites» au théâtre. 

Ces règles, qui nous sont familières et implicites, appartiennent au champ de 

la compétence de communication, et le théâtre, lieu où l'on mime le réel, 

fournit à l'apprenant une approche pragmatique d'échanges conversationnels 

dans un contexte précis.  

 

3. Prolongements didactiques  

 

3.1. – Théâtre et compétence culturelle  

 

Une pièce de théâtre n'est jamais neutre idéologiquement et sociologi-

quement. Un texte dramatique a son histoire propre, il raconte, il met en 

scène des situations, des individus qui se questionnent, s'affrontent, émettent 

une opinion sur différents sujets.  

De plus, un texte théâtral, quel que soit le ou les sujet abordés, a été 

produit dans une période, un contexte particulier, qui en fait un témoignage 

sur une époque donnée, et il porte également en lui la vision du monde de 

son auteur.  

«Plus un document est contextualisé plus la réflexion de l'élève est 

sollicitée ...Il importe que le document porte avec lui les clefs qui permettent 

à l'élève de se désolidariser de la vision du monde qui y est explicitement 

proposée et que les enjeux propres à cette mise en scène de la réalité puis-
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sent être analysés». Cette réflexion concernant le document authentique peut 

s'appliquer également aux œuvres théâtrales qui portent en elles tous les in-

grédients nécessaires à l'analyse de réalités sociales et humaines complexes. 

Les thèmes abordés au cours de périodes historiques et idéologiques diffé-

rentes peuvent servir de base à une réflexion d'ordre culturel.  

 

3.2. – Civilisation  

 

Concrètement, en conservant l'hypothèse d'un atelier fonctionnant 

pour des élèves motivés, on peut envisager de regrouper des scènes, des 

sketches, des extraits d'œuvres sur un thème commun qui sont abordés de 

manière différente selon le style théâtral, l'auteur, l'époque, le point de vue, 

etc.  

Le collage de scènes pour former un spectacle est une pratique an-

cienne mais qui se développe de plus en plus au sein de troupes qui ne sou-

haitant pas monter des œuvres complètes.  

Le théâtre peut aborder des thèmes universels, peut fournir une ap-

proche pertinente pour des apprenants de F.L.E. en matière de civilisation.  

Par le théâtre, on peut aborder bien d’universels-singuliers, comme 

l'art, l'argent, l'amour, mais aussi des sujets plus en lien avec nos pratiques 

culturelles spécifiques, les sorties au restaurant, le cyclisme. 

La lecture-spectacle offre également des ressources très intéressantes 

puisqu'elle permet de mélanger les genres littéraires (poésie, conte, théâtre, 

roman, nouvelle) et d'aborder des thèmes classiques ou inattendus (la nourri-

ture, les parfums, la science-fiction, etc.). 

 

3.3. – Le stéréotype au théâtre  

 

«En tant que représentation collective accréditée, le stéréotype relève 

du fonds commun à partir duquel un groupe donné façonne la vision des 

choses et des événements». 

On peut évoquer régulièrement au cours des répétitions les stéréotypes 

liés au sexe et au statut des personnages, aussi comme ceux relatifs à 

l'époque au sein de laquelle ils évoluent.  

La pratique du théâtre permet aux élèves de vivre la langue, c'est-à-

dire d'entrer dans la peau d'un personnage. On peut apprendre par cœur 

quelques bons vers, certes, mais l'idée essentielle est de travailler les mots : 

bien prononcer, s'exprimer par gestes accompagnés de mots spécifiques, et 

ainsi de suite. On apprend que le théâtre imite la vie et vice-versa.  

Les élèves sont très enthousiastes quand ils jouent des pièces de 

théâtre en français: ils commencent à aimer cette langue étrangère et cet 
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amour leur facilite les choses. La pratique théâtrale propose enrichir tout en 

s’amusant. 

D’où peut bien venir cet amour d’une langue étrangère? Frédérique 

Vignal, directrice de l'Institut culturel dominico-français de Saint-

Domingue, analyse ses trois composantes: «Le théâtre a d’abord un rôle 

d’apprentissage. Les étudiants ne se rendent pas compte qu’ils apprennent la 

grammaire et le vocabulaire. C’est un apprentissage moins académique et 

donc mieux accepté. Le théâtre a aussi un rôle désinhibiteur: il permet aux 

étudiants une autre approche de leur groupe. Ils apprennent plus vite à se 

connaître et ont donc moins de réticence à parler dans une langue qui n’est 

pas la leur. Ce qui leur donnera ensuite une certaine assurance en cas d’une 

communication en situation réelle. Il y a enfin un rôle ludique: les élèves 

«jouent» le français au lieu de l’apprendre. C’est une façon de s’enrichir 

tout en s’amusant.» Et on souligne aussi: «Même les étudiants les plus ti-

mides doivent parler devant le public de la classe. Quand ils font un exposé, 

ils paraissent souvent mal à l’aise; quand ils jouent, surtout des pièces co-

miques, ils sont plus détendus. Cette participation les aide peu à peu à se li-

bérer de leur timidité.»  

Les textes du théâtre aident à développer l'expression orale des appre-

nants et les entraînent à connaître la culture et la littérature françaises.  

La langue est outil de communication, le théâtre est communication 

ouverte. L’association est donc facile, rapide et logiquement juste. Le 

théâtre a toute sa place dans l’enseignement d’une langue, tout comme dans 

son apprentissage, même si c’est à un autre niveau. En effet, le théâtre per-

met au professeur de créer un espace de liberté particulier qui sera vite ap-

proprié par les apprenants s’ils y trouvent à leur tour un espace 

d’expression. L’utilité de la pratique théâtrale est donc multiple :  

  représentation d’une situation faisant appel à des actes de pa-

roles spécifiques; 

  expression orale différente car en contexte et plus libre;  

  enfin, comme projet de groupe, le théâtre permet l’implication 

de tous ses membres à différents niveaux (interprétation, mise en 

scène, décor…).  

 

3. 4. Adapter les exercices  

 

Les avis divergent dès qu’il s’agit de déterminer le niveau à partir du-

quel les apprenants peuvent pleinement profiter de la pratique théâtrale: ni-

veau moyen, niveau intermédiaire supérieur, dès le début du cursus. Quel 

que soit le niveau, c’est au professeur d’adapter les exercices. 
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Si la littérature est un «lieu emblématique de l'interculturel», comme 

le rappelle Louis Porcher on peut alors considérer que le genre théâtral se 

prête aussi à une utilisation didactique en matière de représentations cultu-

relles figées.  

Le théâtre offre un jeu de miroir intéressant sur l'ambivalence des 

schémas collectifs imaginaires.  

Les comédies, vaudevilles, sketches et pastiches qui évoquent nos 

idées reçues sur l'Autre et nous-mêmes, comme par exemple les lieux com-

muns portant sur les qualités et les défauts de certains peuples, la nourriture 

à l'étranger, les «aléas» subis par le Français en voyage, pourraient être utili-

sés pour une réflexion sur les fantasmes, les clichés, et les préjugés culturels 

de toutes sortes.  

Tout ceci permettrait d'aborder différentes formes d'écriture théâtrale, 

en étudiant le contenu sociologique des textes, et agirait comme un aiguillon 

motivationnel, sans effrayer un public d'étudiants peu disposés à affronter le 

jeu dramatique. À partir des supports fournis par l'enseignant, les étudiants 

pourraient également produire par écrit leurs anecdotes personnelles, souve-

nirs et réflexions inspirés par les textes. On peut aussi envisager d'étudier 

avec des apprenants le stéréotype au plan de la langue elle-même (pro-

verbes, locutions figées, jeux de mots) et non pas uniquement les images 

véhiculées au plan sociologique par les textes théâtraux. 

 

4. Jeu de rôles et théâtre: quels objectifs?  

 

On ne peut évoquer le théâtre sans faire référence au jeu de rôles dont 

les apports sont essentiels à l'enseignement du Français Langue Etrangère.  

On peut proposer des jeux de rôles à l'aide d'objets incongrus ou fami-

liers. On détourne des objets de leur fonction initiale, pour en imaginer 

d'autres usages, et l'on vante les mérites des nouveaux «produits» auprès 

d'acheteurs potentiels. Ces méthodes visant à développer les stratégies ar-

gumentatives pour les apprenants de F.L.E. d'un niveau avancé ou s'expri-

mant volontiers à l'oral et se destinant par exemple à une profession dans le 

domaine commercial.  

Il existe d'autres variantes d'improvisation à partir d'objets transition-

nels, par exemple on peut proposer à l'apprenant qui joue le rôle de l'ache-

teur de déstabiliser le vendeur en réclamant autre chose que ce qui est à 

vendre, ou en évoquant les vices cachés de l'objet vanté.  

Les improvisations sont l'occasion pour l'apprenant de mobiliser des 

connaissances antérieures au niveau du vocabulaire et de la syntaxe et de 

solliciter les ressorts de son imagination. L'enseignant fournit du vocabu-
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laire à la demande des intéressés pour alimenter et étoffer les productions 

des apprenants.  

En matière de jeu de rôles, les contenus linguistiques ne sont pas préé-

tablis mais déterminés par les participants eux-mêmes en fonction de ce 

qu'ils désirent exprimer. 

Certains jeux de rôles fixent des contraintes de vocabulaire ou syn-

taxique. Bien qu'il s'agisse en général dans ce cas d'une étape pédagogique 

visant le réemploi en classe de F.L.E., l'exercice fait néanmoins appel aux 

facultés créatrices de l'apprenant, et n'est pas totalement dépourvu d'intérêt.  

Parce que l'improvisation tout à fait spontanée n'existe pas, il est né-

cessaire de fournir un canevas à l'apprenant pour lui permettre d'activer et 

d'exercer sa créativité langagière.  

Laisser un apprenant s'exprimer seul devant la classe n'est pas forcé-

ment une opération de séparation qui met à l'écart le reste du groupe-classe, 

laissant celui-ci dans la situation d'un spectateur passif et complaisant. Cer-

tains apprenants peuvent se sentir encouragés en voyant un de leurs pairs 

oser s'exprimer devant le groupe, et perçoivent que l'aventure peut être ten-

tée sans prendre de risque.  

Le jeu de rôles favorise le développement d'attitudes, d'aptitudes et de 

comportements communicatifs, tels que l'écoute, la disponibilité, la récepti-

vité, l'observation, la flexibilité, l'imagination, le ludisme. 

 

Théâtre ou jeu de rôles?  

 

Théâtre et jeu de rôles ne répondent pas aux mêmes objectifs. Dans le 

cas du jeu de rôle, il s'agit souvent de répondre à une nécessité sociale et 

professionnelle, de privilégier l'aisance, l'aptitude à organiser et à improviser 

son discours. L'objectif est concret, immédiat et répond souvent à des be-

soins langagiers précis. Le résultat est plus spectaculaire, plus rapide et plus 

vivant que le travail sur une scène écrite, mais plus superficiel également car 

on ne cherche pas à approfondir le jeu du comédien.  

En revanche, le travail sur un objet théâtral est plus lent, de nature ar-

tisanale et nécessite une maturation importante de la part des apprentis-

comédiens. Le souci du détail en matière de jeu et d'interprétation est cons-

tant et favorise une exploitation pédagogique au plan de la prosodie et de 

l'expression non-verbale très importante en matière de communication. On 

est plus exigeant, plus perfectionniste lorsque l'on pratique le théâtre, et cela 

fait intervenir une notion de qualité qui n'apparaît pas toujours dans le jeu de 

rôles.  

Répéter le geste, chercher l'intonation juste, enrichir son jeu, inventer 

font partie des objectifs du comédien, mais au niveau des structures et des 
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compétences langagières la fantaisie n'est pas de mise. La spontanéité et la 

créativité sur le plan de la langue sont absentes de ce processus, car au 

théâtre nous faisons travailler le corps et la voix à partir de documents figés 

et non à partir de situations inventées par les apprenants et l'enseignant.  

La vocation première d'un document écrit destiné à être oralisé n'est 

pas d'être un outil d'apprentissage de la langue. En effet, c'est parce que 

nous choisissons de le détourner de sa destination d'objet à caractère «artis-

tique» qu'il peut éventuellement devenir un support pédagogique. Donc, un 

document authentique n'est peut-être pas le meilleur moyen pour améliorer 

la production langagière d'un apprenant par rapport au jeu de rôles souple, 

perfectible et inscrit dans une réelle démarche inventive.  

La créativité ne se situe pas au même niveau pour les jeux de rôles et 

le théâtre et les exigences sont différentes, mais le jeu de rôles très construit 

peut offrir un espace de créativité intéressant. En effet, un point d'appui 

stable, fixe, peut donner un sentiment de liberté et donc favoriser l'imagina-

tion de l'apprenant dans l'interprétation d'un rôle, ce qui n'est pas négli-

geable.  

On le voit, les choses ne sont pas aussi simples qu'à première vue et 

on ne peut résumer le jeu de rôles à une expression ludique et enrichissante 

tandis que le théâtre serait une série répétitive, assez contraignante et n'of-

frant pas suffisamment de ressources à l'apprenant. En fait, les deux dé-

marches, théâtre et jeu de rôles sont proches l’enrichissement lexical et le 

travail sur l'intonation et la gestuelle. Ces deux pratiques ne sont pas inter-

changeables, mais peuvent se compléter au sein d'une pédagogie de l'oral.  
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PPRROOCCEESSSS  
 

prof. Mariana FRONEA 

prof. Elena COSTRACHEVICI 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

The researchers’ and practitioners’ common effort led to one conclu-

sion: the necessity of a priority change in the education process. This way, 

the orientation of education evolved appreciably in the past decades, under 

the influence of the fundamental changes, from the simple „knowing” and 

„learning how to make”, to attitude and personality development and to so-

cial and professional abilities, all of these domains helping someone to de-

velop and become what he wants within the framework of society. Simulta-

neously, the strategic accent in the educational process moved from a punc-

tual and divided one to a total one. We can see that in what we call „The 

Educational Trio”: knowledge, abilities and competences; if, in the past, the 

competences were based on abilities and knowledge, now the general com-

petences are the base on which knowledge and abilities are structured. The 

accent has passed from „what?” to „how?”. As a result, the contemporary 

educational projects aim at the molding of a man capable to continue edu-

cating himself during his life, being motivated to do so. This idea must be 

remembered when conceiving institutional development projects. 

The optimization of the teaching process seeks the scientific organiza-

tion of the activity of teachers with the goal of obtaining maximum results 

and is realized on the basis of teaching principles, existent conditions and 

system particularities. 

One of the most important criteria of optimizing the teaching process 

is the criteria of computerized education, practically implemented through 

the CES (Computerized Educational System) project, initiated by the Edu-

cation, Research, Youth and Sports Ministry. 

One of the objectives of CES is developing educational software for 

high school learning. 

Under the name of educational software, a large array of electronic 

materials are developed to simplify and make the educational process more 

efficient: maps, encyclopedias, didactic movies, books (e-books), tests, tuto-
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rials, simulations, ability forming software, practice software, didactic 

games, etc. Between the types of applications used in class we distinguish: 

software used as support (e-learning systems, encyclopedias, e-books, data-

bases etc.) and the actual educational software (only those applications that 

directly target skill development, competence, attitude and behavior forming 

and knowledge assimilation).  

We can call educational software an application that has clearly de-

fined pedagogical objectives, the ability to identify the student’s level of 

knowledge, has a clear conception about teaching methods required to get 

from this level to the targeted level and checks every teaching stage, correct-

ing errors. 

Software classification based on the lesson type: 

Interactive software: it is used in lessons where new knowledge is 

taught. These create a dialogue between the student and said application. 

The interaction can be controlled by computer or by a student. The generic 

term of tutor designates the software in which the student’s “road” is guided 

by computer. 

Simulation software: It allows the controlled representation of a phe-

nomenon or real system, by using a model with analogue behavior. This 

way, the possibility of changing some parameters and observing how the 

system’s behavior changes, is offered. 

Practice software: as a base, they have individual practice for assimi-

lating data, procedures, techniques or specific skills. Usually, they are a 

supplement to the traditional lesson. They help the teacher achieve the prac-

tice activities, allowing each student to work in their own rhythm and al-

ways have the evaluation of their answer’s correctitude. 

Knowledge testing software: these sometimes appear independently, 

other times it is a part of a complex training environment and it is destined 

to measure progress in teaching. The result of the evaluation is displayed at 

the end of the test and ensures that the student focuses his attention on the 

wrong parts of an answer. 

Educational games: software that, as a game, involves the student in a 

process of solving problems. Usually, a simulation of a real phenomenon is 

realized, offering the student various ways to influence the outcome. It is ac-

tively involving the student in the learning process and motivates him to 

learn. The student-computer interaction in game-type exercises has a dy-

namic specific to age and represents a favorite learning environment for stu-

dents. 
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Educational software 

 

The AEL platform: produced by SIVECO, it is a modern Learning 

Management System (LMS), designed for Computer Assisted Learning 

(CAL), which can be used for other class types, such as remote or unassisted 

training. 

The NetOp School6 and NetSupport School Pro platforms: both have 

characteristics such as building a virtual class, materials for lessons or test 

libraries, sending materials on the student’s workstations, restricting activity 

on the Internet, chat service and question channel. 

The Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-

ment): an LMS, otherwise known as a Virtual Learning Environment 

(VLE), which offers great support for security and management, having a 

large community of users and developers. 

The eXe Learning platform: it was developed in the Python coding 

language and it is based on the open source web browser Mozilla. It is 

available on Windows, Linux and Mac and it has the option of being ran 

from an USB, without requiring installation. The platform allows any modi-

fication and the previewing of these before saving the content. The 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) functionality of the platform 

allows users that are familiar with Office-type applications to easily create 

interactive lessons. 

Hot Potatoes: it is a product of Half-Baked Software, consisting of a 

set of six test-editing tools: JCloze, JCross, JMatch, JMix, JQuiz and The 

Masher. 

Whatever applications we choose to develop as our own educational 

software, it is mandatory that you respect the design and evaluation criteria 

necessary for the development of a qualitative software. Therefore, the pro-

gram must contain objectives defined in such manner that they lead to the 

possibility of measuring the student’s performances. 

In conclusion, self-developed educational software obtained by apply-

ing a optimally structured teaching schedule determines a new, more effi-

cient learning experience for students. Applying the software conceived by 

teachers is a teaching-learning-evaluation method far superior to the tradi-

tional method. 

Educational software encourages students to have an open attitude re-

garding learning, stimulating their interest by acting as a facilitator in under-

standing. 

By using educational software you get an increased efficiency in eval-

uating and auto-evaluating the student’s knowledge. 
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CCOOLLEEGGIIUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE  IINNFFOORRMMAATTIICCĂĂ    

ȘȘII  EEDDUUCCAAȚȚIIAA  PPEENNTTRRUU  MMEEDDIIUU  
 

prof. Taina GRIGORIU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Colegiul Național de Informatică din Piatra-Neamț este o școală de 

frunte a județului, cu un efectiv de peste 800 de elevi și peste 50 de cadre 

didactice, care se mândrește cu rezultate deosebite obținute de elevi la olim-

piade și concursuri școlare, dar și cu promovarea unui învățământ modern în 

care educația pentru mediu ocupă un loc important.  

Educația pentru ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei 

educații de bază. Absența sau ignorarea măsurilor imperios necesare de apă-

rare a mediului poate declanșa o criză ecologică ce implică consecințe majo-

re pentru omenire.  

Formarea conștiinței și conduitei ecologice devine o cerință deosebit 

de importantă pentru orice demers educativ, atât școlar, cât și extrașcolar și 

prin orice tip de educație, fie ea formală, informală sau nonformală. 

Elevii sunt un public important pentru educația mediului deoarece ei 

vor deveni gestionarii și consumatorii de mâine ai resurselor. Adesea, în ei 

există mult mai multă rezonanță decât în persoanele mature și chiar avem 

convingerea că ei își pot influența părinții și alți membri ai comunității. 

Educatorii și toți cei care lucrează în școli și cu elevi pot avea un impact de-

osebit, de la creșterea conștientizării și cunoașterii, până la formarea de ati-

tudini și proiecte active în numele educației mediului. Este important să re-

cunoaștem că nu este doar o singură cale corectă de a „face” educație pentru 

mediu.  

În acest scop în școală se derulează două proiecte ecologice, coordo-

nate de CCDG, Eco-Școala și Patrula Eco. 

Programul internațional Eco școala este coordonat la nivel mondial de 

Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), organism alcătuit 

din ONG- uri care acționează la nivel național în domeniul educației pentru 

o dezvoltare sustenabilă. România este reprezentată în FEE de Centrul Car-

pato Danubian de Geoecologie (CCDG). 

Implementarea programul ECO-ȘCOALA are ca scop promovarea 

conceptului de dezvoltare comunitară durabilă și educație ecologică prin 

implicarea elevilor în colectare selectivă a deșeurilor din ambalaje din școa-
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lă cât și din împrejurimi pentru a asigura protecția și conservarea mediului 

natural și a mediului construit.  

Principalele beneficii ale unității noastre prin intrarea în acest program 

sunt:  

1) Implicarea elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu și co-

interesarea elevilor în desfășurarea activităților comunitare.  

2) Creșterea gradului de conștientizare a elevilor în privința probleme-

lor de mediu și a elementelor dezvoltării durabile, prin studiu în clasa și ac-

țiuni concrete în cadrul școlii și comunității. 

3) Îmbunătățirea calității mediului în școala și în împrejurimile aceste-

ia și dezvoltarea personalității adolescenților prin formarea „gustului” pentru 

ordine, curățenie, frumos, sănătate, economie. Sensibilizarea elevilor în re-

ceptarea frumosului (etern) din mediul înconjurător. 

4) Elevii implicați în program au posibilitatea afirmării la nivel națio-

nal prin câștigarea unui premiu prestigios: Steagul Verde, dar și statutul de 

Eco-școala.  

5) Activitățile specifice programului reprezintă o alternativă ecologi-

că, instructivă și interesantă de petrecere a timpului liber: petrecerea agrea-

bilă a pauzelor în parcul școlii, reorientarea elevilor spre activitățile în aer 

liber, ruperea de bolile mileniului: internet, droguri etc. 

6) Cunoașterea satisfacției muncii și dezvoltarea altruismului. 

7) Obținerea unui tonus propice desfășurării procesului instructiv- 

educativ. 

Programul internațional „Eco-Școala” a cuprins, pe parcursul a patru 

ani de derulare în școala noastră, o serie de activități ecologice: 

 Colectarea și valorificarea deșeurilor, activitatea ce a mobilizat 

un număr mare de elevi, cu toții convinși de importanța valori-

ficării acestora, pentru a salva natura. 

 „Comoara verde de lângă noi” – lucrări de întreținere a spațiu-

lui verde al școlii, plantare de copăcei, ecologizări permanente 

a curții interioare a școlii. 

 Expoziție de fotografii, colaje, machete pe teme ecologice, rea-

lizate de elevi, pentru a serba anumite zile din Calendarul Eve-

nimentelor Ecologice. 

 Cu ocazia evenimentului „Ziua Verde a școlilor din Romania” 

– 29 octombrie – copiii au luat inițiativă și au plantat diferiți 

arbuști, realizând astfel că plantele sunt „aurul verde” al Terrei. 

 Cu ocazia „Zilei Internaționale a Mării Negre” – 31 octombrie, 

elevii au realizat diferite planșe și colaje cu informații despre 

Marea Neagră. 
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 Odată cu venirea toamnei au apărut și diverse expoziții care 

ilustrau frumosul anotimp realizate de micuții artiști ai liceului. 

 În fiecare iarnă, în preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun s-au 

realizat expoziții cu felicitări și brăduți ornați ecologic de către 

micii și marii ecologiști ai școlii noastre. 

Acțiunile, întâmpinate cu entuziasm de elevi, s-a bucurat de apreciere 

din partea oamenilor care i-au felicitat și încurajat în demersul lor ecologic. 

Participarea elevilor la proiectul ECO-ȘCOALĂ poate suplini carențe 

ale curriculei școlare care conține foarte puține elemente de educație ecolo-

gică și dezvoltare durabilă și să-i facă să conștientizeze interdependența din-

tre calitatea mediului și calitatea vieții, gravitatea aruncării unui deșeu la în-

tâmplare, și anume poluarea mediului înconjurător. 

La activitățile de colectare selectivă, care de multe ori sunt privite cu 

dispreț de anumite persoane, tinerii participă cu plăcere, aceste acțiuni care 

se vor desfășura în aer liber îi învață să lucreze în echipă, să fie sociabili și 

nu în ultimul rând să aibă un comportament responsabil față de mediul în-

conjurător. 

Accesul tineretului la informația de mediu și participarea la astfel de 

proiecte, va duce la formarea competențelor-cheie ale cetățeniei democratice 

și motivația pentru participarea activă la protejarea patrimoniului natural și 

cultural. 

Promovarea unor proiecte de educație nonformală inițiate de profesori, 

elevi, prin bune practici și exerciții de „alfabetizare ecologică”, de cetățenie 

activă, asumată conștient, critic și constructiv va contribui la formarea com-

petențelor de bază necesare pentru participarea tinerilor la dezvoltarea dura-

bilă a comunități. 

Implementând programele Eco-Școala și Patrula Eco suntem siguri că 

elevii vor fi mai preocupați de educația ecologica a fiecăruia dintre ei, dar și 

a celor din comunitatea în care trăiesc, că vor acționa sub impulsul unor 

principii care nu le vor permite să trăiască într-un mediu ostil vieții cotidie-

ne. 
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VVIIOOLLEENNȚȚAA  DDOOMMEESSTTIICCĂĂ  
 

prof. dr. Ana-Maria HOGEA 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

1. Introducere  

 

Violența în familie reprezintă o problemă universală care afectează 

toate țările lumii, indiferent de gradul lor de dezvoltare, manifestându-se la 

nivelul tuturor segmentelor societății.  

La nivelul societății românești, se observă faptul că actele de violență 

domestică sunt considerate „probleme ale cuplului” și privite drept 

comportamente tolerabile. Un exemplu concludent este dat de compararea 

rezultatelor a două sondaje de opinie: unul realizat în România – Barometrul 

de Gen (2000) – și unul în țările Uniunii Europene – Eurobarometrul 51.0 

(1999). La întrebarea cu răspuns multiplu „Ce instituții/organizații ar trebui 

să ajute femeile care devin victime ale violenței domestice?”, românii au 

răspuns astfel: cuplul trebuie lăsat să-și rezolve singur problemele (35%), ar 

trebui să intervină rudele (28%), Poliția (28%), vecinii (13%), etc.; la 

aceeași întrebare, europenii au dat următoarele variante de răspuns: familia 

și prietenii (96%), serviciile sociale (93%), serviciile medicale (93%), 

Poliția (90%). 

În anul 2012, statisticile arătau că 75%-80% dintre femei sunt abuzate 

în spațiul domestic (verbal, psihologic, fizic, sexual). 

 

2. Definiția violenței domestice  

 

Literatura de specialitate definește violența în familie și ca pattern de 

control coercitiv, caracterizat prin folosirea comportamentelor abuzive 

fizice, sexuale sau emoționale. 

Din punct de vedere clinic, o definiție larg acceptată a violenței în 

familie este aceea formulată de Stark și Flitcraft: „Violența domestică este o 

amenințare sau provocare, petrecută în prezent sau în trecut, a unei răniri 

fizice în cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor 

legal sau de domiciliu”. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de intimidări 

sau de abuzuri verbale; distrugerea bunurilor care aparțin victimei; izolarea 

de prieteni, familie sau alte potențiale surse de sprijin; amenințări făcute la 

adresa altor persoane semnificative pentru victimă, inclusiv a copiilor; 
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furturi; controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, 

alimentelor, deplasărilor, telefonului și altor surse de îngrijire și protecție. 

 

3. Tipuri și forme de manifestare a violenței în familie  

 

• Violența fizică - constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, 

inclusiv intimidarea fizică îndreptată asupra victimei. Formele: împingerea, 

plesnirea, trasul de păr, răsucirea brațelor, desfigurarea, provocarea de 

vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu pumnul, palma sau piciorul, 

aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereți și mobilă, folosirea 

armelor.Violența fizică include și distrugerea bunurilor care aparțin victimei 

sau pe care cei doi parteneri le stăpânesc și le utilizează împreună.  

• Violența sexuală – constă în comentarii degradante la adresa femeii, 

atingeri neplăcute și diverse injurii, provocate victimei în timpul sau în 

legătură cu actul sexual, incluzând și violul marital.  

• Violența psihologică / Violență emoțională - precede și 

acompaniază celelalte forme de violență/abuz, dar se poate manifesta și 

izolat prin injurii, amenințări, intimidări, uciderea animalelor domestice 

preferate, privarea de satisfacerea nevoilor personale esențiale (mâncare, 

somn, etc.). Acest tip de violență cuprinde 6 componente importante: frica, 

depersonalizarea, privarea, supraîncărcarea cu responsabilități, 

degradarea, distorsionarea realității. Acest tip de violență în familie 

reprezintă un factor central în controlul și manipularea partenerului.  

• Violența economică duce la scăderea resurselor și autonomiei 

victimei. Se manifestă prin controlul accesului victimei la bani sau lucruri 

personale, hrană, mijloace de transport, telefon, și alte surse de protecție sau 

îngrijire de care ar putea beneficia.  

• Violență socială - sistarea activităților și relațiilor sociale, izolarea 

în situația de victimă a violenței în cadrul care favorizează agresarea 

acesteia pe planul vieții private și intime. Duce la izolarea victimei și 

lipsirea ei de suport social, cu dificultăți de ieșire din situațiile de violență.  

• Violența prin deprivare sau neglijare, deși nu este specificată în 

legislația actuală, în plan internațional acest tip reprezintă forma non-fizică a 

violenței, incluzând violența verbală și cea emoțională, utilizate în scopul 

amenințării, intimidării și a deținerii controlului asupra victimei cu impact 

asupra planurilor  

 

4. Efectele violenței în familie  

 

Cel mai paradoxal și mai dureros lucru este acela că suferința 

victimelor violenței în familie este generată de un agresor cunoscut: soț (ie), 
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concubin (ă), prieten (ă). Victimele violenței în familie sunt traumatizate 

atât fizic, cât și emoțional, nu numai în timpul actului de violență, dar și în 

perioada ce urmează. Sindromul post traumatic include reacții fiziologice, 

emoționale și comportamentale drept rezultat al agresiunii trăite și al 

periculozității recidivei, manifestându-se în două faze:  

a) Faza acută nemijlocită, în perioada căreia victima se află în stare 

de criză, activitatea ei normală fiind dereglată. Această fază generează un șir 

de comportamente specifice:  

• Reacția nemijlocită. Imediat după acest eveniment victima 

manifestă un comportament isteric și fobic. Nu este un comportament 

obligatoriu. Dimpotrivă, victimele vorbesc despre o gamă foarte largă de 

reacții emoționale din perioada post traumatică. Reacția fizică și emoțională 

poate fi atât de intensă, încât victima poate fi marcată de șoc, depresie și 

teamă exagerată care dezorganizează conduita. 

Se evidențiază două tipuri principale de reacții: exprimate și 

controlate: 1) stilul expresiv - în timpul interviului femeia manifestă fobii, 

furie, anxietate; și 2) stilul de control– reacțiile sunt dirijate și controlate. Se 

comportă de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, emoțiile reale sunt camuflate 

• Reacția fiziologică. În urma actului de violență fizică sau sexuală 

femeile descriu o multitudine de reacții fiziologice. De regulă, spun că le 

doare tot corpul sau unele părți ale corpului: îndeosebi mâinile, picioarele, 

capul, pieptul etc. Se înregistrează: dereglarea somnului insomnii, 

coșmaruri; dereglări ale instinctului alimentar lipsa apetitului sau creșterea 

exagerată a apetitului; dureri de burtă, stări de vomă, pierderea sau 

diminuarea simțului gustativ.  

• Reacția emoțională. Victima violenței în familie se simte vinovată, 

înjosită, rușinată, este Mcată de fobie, stres, depresie și anxietate. Acestea 

sunt trăiri emoț ionale ce stau la baza sindromului nominalizat anterior. 

Multe victime susțin că și-au văzut moartea cu ochii.Trăirile emoționale 

variază de la remușcări, degradare, vinovăție, rușine, disconfort, până la 

furie, dorința de a se răzbuna, ură față de bărbați. Varietatea trăirilor 

emoționale determină modificarea frecventă a dispoziției. Unele victime ale 

violenței în familie conștientizează că emoțiile lor nu corespund situației în 

care se află. Ele consideră că au devenit foarte iritate, impulsive în primele 

zile sau săptămâni după incident. Crește neîncrederea în propria persoană, 

anxietatea,suspiciunea.  

• Reacția cognitivă. Încearcă să se debaraseze de gândurile negative, 

dureroase, dar conștientizează că ele nu le dau pace. Se gândesc cum ar fi 

putut evita violența, ce ar fi trebuit să facă sau să nu facă pentru a nu o 

provoca. Se simt vinovate. Mult mai greu le vine victimelor care încearcă 

să-și controleze, să-și camufleze reacțiile și sentimentele. În exterior acestea 
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par a fi foarte calme, de parcă nu li s-ar fi întâmplat nimic - interiorul însă 

este perturbat de emoții negative. Durata acestei faze are caracter individual, 

de la caz la caz ea poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni.  

b) Faza reorganizării - are o durată mai mare, în care victima 

conștientizează importanța și urmările actului violent, a schimbărilor care au 

survenit în viața ei. Violența în familie duce la schimbarea ritmului și 

activității nu numai în perioada acută nemijlocită, dar și în perioada imediat 

următoare care are o durată mult mai mare – luni sau ani întregi. Sunt mai 

multe circumstanțe are asigură ieșirea din criză: stilul personal al victimei, 

particularitățile ei psihologice, oamenii care o înconjoară, susținerea 

șiajutorul lor, cât și atitudinea acestora față de ea după incident. Pe parcursul 

procesului de reorganizare victimele violenței în familie trebuie să 

depășească următoarele momente:  

• Schimbări în stilul de viață. De obicei, în urma actului de violență 

trăit survin schimbări în multe aspecte ale vieții. Totuși, unele persoane 

victimizate continuă să îndeplinească obligațiile cotidiene, merg la lucru, la 

studii, dar se simt incapabile de a se încadra în activitate. O altă categorie de 

persoane aplică alt stil de viață – preferă să-și petreacă timpul acasă, practic 

nu ies nicăieri, nu lucrează. Cel mai adesea victima caută ajutor la familia de 

origine, de la care este sigură că va primi susținere și în cadrul căreia se 

simte în siguranță (acest lucru se întâmplă bineînțeles în cazurile ideale în 

care victima are relații bune cu familia de origine). În alte cazuri femeile 

victime simt nevoia de a se mișca, de a pleca undeva, de a schimba locul de 

trai. O explicație posibilă ar fi că dorință este generată de nevoia de a fi în 

siguranță, de frica de soț - de aceea își schimbă adresa, numărul de telefon.  

• Visele și coșmarurile reprezintă simptomul principal care continuă să 

se manifeste în perioada respectivă. Victimele violenței în familie descriu 

două tipuri de visuri: a) coșmaruri care actualizează actul de violență în 

urma căruia a avut de suferit, visează agresorul de care încearcă să se apere 

dar nu reușește; b) vise care reflectă faza terminală a actului de violență apar 

mai târziu. Conținutul visului nu se schimbă, dar se schimbă subiectul 

(femeia intră în rolul agresorului sau a celui care ripostează - este cea care 

săvârșește actul de violență).  

• Fobiile. Un mecanism de autoapărare îl constituie cultivarea fobiilor 

specifice situației în cauză. Femeia se teme să rămână singură, să aibă relații 

sexuale, să se întâlnească cagresorul. Se cerea se constata dacă fobiile sunt 

generate de realitate sau de fantezii.  

• Reacția complexă la violența în familie. Există victime care pot vorbi 

despre greutățile pe care le întâmpină în aceste perioade. Ele au nevoie de 

consultații mai îndelungate și mai intensive. Acestea pot dezvolta și alte 

sindroame: depresia de lungă durată, abuzul de alcool sau utilizarea altor 
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substanțe psihoactive, comportamentul suicidal sau psihopat, regresia, 

refuzul de a trăi o viață normală, dorința de a declanșa conflicte familiale. 

Studiul acestor date facilitează activitatea ulterioară a asistentului social.  

• Reacția slabă la violența în familie. Acest tip de reacție apare la 

victimele care nu vorbesc cu nimeni despre cele întâmplate, nu-și 

exteriorizează emoțiile. Ca rezultat, victima devine închisă în sine. Pentru a 

clarifica problema, consultantul trebuie să-i adreseze o serie de întrebări 

adecvate situației. Cel mai potrivit lucru în acest caz este de a-i insufla curaj 

și optimism. Trebuie să înțelegem motivele care determină victima violenței 

să păstreze tăcerea. Efectele violenței în familie asupra victimelor au fost 

identificate în formulă generală. Evident, ele capătă o conotație strict 

individuală care diferă de la caz la caz. Specialistului îi revine misiunea de a 

constata în mod individualizat impactul violenței asupra victimei și de a 

realiza intervenția pornind de la specificul profilat, iar planul de intervenție 

va fi realizat de echipa multidisciplinarăate apărea comportamentul de 

proiectare a furiei pe copii, (victima) devenind violentă cu aceștia.  

 

5. Stereotipuri și realități  

 

Stereotip: Violența în familie nu este o infracțiune, ci doar un 

scandal, în care nu trebuie de implicat.  

Realitate: Violența în familie este o infracțiune pedepsită de Codul 

penal și Codul cu privire la contravențiile administrative.  

Stereotip: Motivul violenței în familie este o pierdere temporară de 

control asupra sa a bărbatului, în cele mai dese cazuri din cauza consumului 

de alcool.  

Realitate: Consumul de alcool scade capacitatea de a controla 

comportamentul. În același timp printre agresori sunt mulți bărbați care nu 

consumă alcool. Alcoolul nu poate servi drept scuză pentru comportamentul 

violent.  

Stereotip: Violența în familie e posibilă doar în familii sărace.  

Realitate: Statistica ne demonstrează că violența în familie are loc atît 

în familii sărace, cît și în familii bogate.  
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CCLLUUBBUULL  DDEE  IISSTTOORRIIEE    IINNFFOODDAACCIIII  
 

prof. Cristina IFTIME 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 
Motto: 

Puține sunt lucrurile care pot ajuta mai mult un om  

decât să îi dai o răspundere și să îi arăți că ai încredere în el. 

(Booker T. Washington) 

 

Locul și rolul activităților extrașcolare în predarea disciplinei Is-

torie 

 

Activitățile extrașcolare contribuie la adâncirea și completarea proce-

sului de învățământ, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la 

organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber. Ele prezintă unele parti-

cularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor. Acestea 

se referă la conținutul activităților, durata lor, la metodele folosite și la for-

mele de organizare a activităților. 

Conținutul acestor activități nu e stabilit de programa școlară, ci de că-

tre cadrele didactice, în funcție de interesele și dorințele elevilor. Având un 

caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună și optimism, 

cu însuflețire și dăruire la astfel de activități. Principalele activități extrașco-

lare care contribuie substanțial la optimizarea activității didactice sunt: con-

sultațiile, cercurile /cluburile pe obiecte de învățământ, vizitele și excursiile.  

Cluburile pe obiecte de învățământ reprezintă o formă de activitate ex-

tradidactică și cuprind elevi de aceeași vârstă și / sau de vârste apropiate, ca-

re au înclinații, interese pentru anumite domenii: știință, tehnică, limbi străi-

ne etc. Activitatea din cluburi se desfășoară sub conducerea unui cadru di-

dactic specializat, iar tematica cercului se stabilește prin consultarea elevi-

lor, în funcție de interesele și înclinațiile lor. Activitatea din cercuri permite 

stimularea potențialului intelectual, aptitudinal al elevilor, ca și lărgirea ori-

zontului de informații. 

La disciplina istorie, organizarea unui club este necesară deoarece:  

1. Procesul de învățământ se desfășoară pe clase și pe lecții. Oricât 

de eficientă ar fi, lecția singură, deși este forma principală de organizare a 

activității didactice, nu poate realiza toate obiectivele procesului de învăță-

mânt. 

2. Numărul de ore alocat disciplinei Istorie în trunchiul comun este 
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mic în raport cu conținuturile programei școlare și nu permite întotdeauna 

îndeplinirea obiectivelor disciplinei.  

3. Istoria ocupă un loc central în educația unor cetățeni responsa-

bili și implicați activ în viața politică și în cultivarea respectului pentru dife-

rențele între popoare, fiind bazată pe afirmarea identității naționale și a prin-

cipiilor toleranței. 

Contextul geo – politic european este reprezentat de Uniunea Euro-

peană, din care face parte și România, iar construcția Europei este deopotri-

vă expresia liber consimțită a locuitorilor săi înșiși și o realitate istorică. 

Prezentarea relațiilor istorice la nivel local, regional, național constituie o 

prioritate pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea istoria 

și predarea istoriei reprezintă una dintre cele șase arii de acțiune în sectorul 

„Educație și Tineret”, prevăzute în Pactul de stabilitate pentru Europa de 

Est, conform recomandărilor de la Graz (1998) ale Adunării parlamentare a 

U. E. și a celor de la Geneva din octombrie 1999 (Iutiș și colab. 2008: 9).  

Pentru societatea civilă, istoria reprezintă un mijloc prin care omul își 

reduce vulnerabilitatea în fața manipulării. De aici rolul primordial al istori-

ei ca disciplină de învățământ în școală, ca modalitate de dezvoltare a gândi-

rii critice, a unei atitudini civice democratice, tolerante și responsabile. Lu-

cian Boia observa că istoria poate oferi legitimare, justificări, modele, totul 

cu generozitate. Deschidem, afirmă autorul menționat, „cartea istoriei și în-

cepem să învățăm din ea. Învățămintele nu lipsesc. Necazul, poate, că sunt 

prea multe. Ce alegem din ele?” (Boia 2008: 75). În cadrul educației forma-

le, alege profesorul, în funcție de oferta programei la disciplina istorie, în 

cadrul clubului de istorie alegerea aparține elevilor, în funcție de domeniile 

lor de interes. În acest sens, chestionarul aplicat în prima ședință a clubului 

INFODACII, din cei 35 de elevi prezenți la întâlnire, 80% au răspuns la în-

trebarea „Ce teme ați fi interesați să abordăm în cadrul întâlnirilor?” – isto-

rie locală. 

Bineînțeles, lista argumentelor în favoarea unui club de istorie în ca-

drul școlilor românești nu este epuizată. Un club de istorie îți dovedește ne-

cesitatea mai cu seamă într-o instituție de învățământ liceal cu profil real 

unde existența lui este pe deplin justificată, deoarece, pe de o parte, la acest 

profil disciplina istorie este defavorizată printr-o oră / săptămână alocată în 

planurile cadru elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului, iar pe de altă parte, în curriculum la decizia școlii (CDȘ), prin 

Ordinul ministrului educației nr. 3449/ 15.02.1999, art. 7, orele la dispoziția 

școlii sunt atribuite disciplinelor din aria curriculară de specialitate, deci ma-

tematică și informatică, în cazul nostru. 
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Cluburile de istorie din județul Neamț 

 

În județul Neamț, derularea de activități extrașcolare la disciplina isto-

rie poate fi cuantificată, valorificată și evidențiată și din prisma funcționării 

a numeroaselor cluburi de istorie, cu activități și rezultate remarcabile. 

Schimbul rapid de informații între profesorii de istorie din Neamț și din țară 

este posibil prin existența rețelei network a Asociației Profesorilor de Istorie 

din România (APIR). Site-ul filialei Neamț a APIR , Asociația Profesorilor 

de Istorie „Clio” Neamț, este o dovadă elocventă în acest sens (http://apir-

neamt.blogspot.com ) permițând schimbul rapid de informații la nivel local, 

regional și național. O secțiune aparte a site-ului este rezervată rețelei 

network a filialei, rețea din care fac parte în momentul de față peste 20 de 

cluburi. 

Unul dintre cluburile cu tradiție este Mușatinii, care funcționează în 

cadrul Colegiului Național Roman Vodă, fiind coordonat de prof. Ovidiu 

Albert. Cu o gamă largă și variată de teme istorice de interes, proiecte și ac-

tivități, clubul beneficiază de un profesor dedicat și pasionat de istorie, de un 

site (www.musatinii,net ) cu condiții grafice foarte bune, uplodat constant 

cu noi informații. Dintre proiectele majore ale clubului, amintim organizarea 

concursului interjudețean WEB HISTORIA, ajuns la a șasea ediție, concurs 

dedicat elevilor pasionați de istorie și IT și organizat pe trei secțiuni: pagini 

web, soft educațional și film didactic. Anual concursul beneficiază de o 

anumită temă generală în care trebuie să se încadreze lucrările participanți-

lor (ediția 1, mai 2009 – „Invenții care au revoluționat lumea”; ediția a II-a, 

mai 2010 – „Forme de comunicare de la pergament la Twitter” și ediția a 

III-a, mai 2011 – „Arta și muzica, forme de exprimare ale umanității”). 

Un alt proiect deosebit de interesant și cu caracter de unicat la nivelul jude-

țului Neamț este Tabăra arheologică de la Ibida, Slava Rusă, derulat înce-

pând din vara anului 2009, desfășurat în colaborare cu Facultatea de Istorie, 

Univ. „Al. I. Cuza”, Iași și cu ICEM, Tulcea. 

Un alt club deosebit de activ este „Carol I” de la Grup Școlar Bicaz 

(http://clubuldeistorieregelecarol.net), înființat și coordonat de prof. Xenia 

Sârbu și Mihai Apopei. Clubul s-a constituit la 1 octombrie 2006 având de-

numirea de „Clio”, iar de la 1 octombrie 2009 schimbându-și denumirea în 

„Carol I”. Clubul de Istorie „Carol I” s-a format din dorința de a reuni sub 

același însemn pe toți elevii pasionați de istorie din cadrul acestei unități 

școlare. Dintre proiectele relevante ale clubului amintim „Barajul de la Bi-

caz – amintiri și suferință”, „Ceahlăul și civilizația românească a Văii Mun-

telui”, „Obiceiuri de nuntă în satele de pe Valea Muntelui”. 

Enumerăm, din rândul cluburilor existente în instituțiile liceale Pro 

http://apir-neamt.blogspot.com/
http://apir-neamt.blogspot.com/
http://www.musatinii,net/
http://clubuldeistorieregelecarol.net/
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Historia, prof. coord. Mihaela Gerghelescu, Liceul Pedagogic „Gh. 

Asachi”, Piatra-Neamț, Calistrații, prof. coord. Daniela Mătăsaru , Colegiul 

Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț. 

La acestea se adaugă proiectele educaționale inițiate de inspectorul 

școlar de specialitate, prof. Elena Preda, în anul școlar 2008 – 2009, „Istoria 

locală – memoria trecutului”, „Istoria orală – memoria prezentului” și „Ti-

nerii promovează valorile nemțene”. Primul proiect are o durată de 5 luni, s-

a desfășurat la nivelul întregului județ și a avut drept scop promovarea isto-

riei locale, revigorarea circuitelor pedagogice, încurajarea participării tineri-

lor la activități de cercetare–documentare etc. Cel de-al doilea proiect, ce a 

durat 6 luni, a fost realizat în parteneriat cu Asociația Foștilor Deținuți Poli-

tici și a avut ca obiective: educarea în spirit civic și respect pentru valorile 

culturale și spirituale, promovarea metodelor de învățare a istoriei prin scur-

te cercetări de istorie orală. Al treilea proiect, derulat pe parcursul a 4 luni, 

s-a desfășurat în zona orașelor Piatra Neamț și Tîrgu Neamț, a mănăstirilor 

nemțene și Casa Memorială Ion Creangă din Humulești. 

Nu în ultimul rând, menționăm proiectul Arhelog pentru o zi, coordo-

nat de prof. Litiana Bolohan, Școala „Nicu Albu”, Piatra-Neamț, în colabo-

rare cu Catedra de istorie veche și arheologie, FAIUAIC, Iași, Departamen-

tul de Științe din cadrul aceleiași universități și ISJ Neamț. Proiectul urmă-

rește implicarea celor trei factori esențiali, familie – școală – facultate, în 

asigurarea demersului didactic, în punerea în practică a noului curriculum și 

formarea competențelor necesare studiului istoriei. 

Reiese clar interesul major pentru abordarea temelor de istorie locală 

în activitatea profesorilor de istorie din județul Neamț. Se realizează astfel 

echilibrul între istoria locală, națională, regională, europeană și universală, 

prin desfășurarea orelor de curs completate de activitățile și proiectele ex-

trașcolare desfășurate la nivelul unităților de învățământ, a județului, intra-

județean și național. 

 

Clubul INFODACII 

 

Necesitatea funcționării unui club de istorie în cadrul Colegiului Nați-

onal de Informatică, Piatra-Neamț este pe deplin justificată, după cum am 

argumentat mai sus. În septembrie 2008 a luat ființă Clubul de istorie IN-

FODACII, care activează și în prezent, cu o întrerupere pe parcursul anului 

școlar 2009-2010. Inițiat și coordonat la început de prof. Cristina Iftime, 

clubul a dobândit un plus de valoare începând cu septembrie 2010, când co-

ordonarea clubului a fost completată de prof. dr. Mihai Lostun.  

 Înființarea unui club de istorie la Colegiul Național de Informatică, 

Piatra-Neamț, a fost determinată de mai multe aspecte. Pe de o parte starea 
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societății românești în secolul XXI (schimbarea raportului valoare – non – 

valoare, în favoarea celei din urmă), identificarea în rândul elevilor de 15 – 

19 ani, a unei stări de dezorientare, generată de lipsa motivației pentru stu-

diu, lipsa încrederii în posibilitatea construirii unui viitor în România și a 

modelelor pentru formarea ca adult etc. Fără a ne propune să rezolvăm aces-

te lipsuri, am gândit clubul ca pe un instrument de ameliorare prin raportare 

la istorie, nesecat izvor de exemple, modele, stări de fapt similare și modali-

tăți de abordare în rezolvarea acestora. Apoi, parafrazându-l pe N. Iorga, 

„orice popor care nu-și cunoaște trecutul este sortit pieirii”, am gândit că ro-

lul profesorului de istorie în această etapă a evoluției României este de neig-

norat. 

Numele clubului are o semnificație multiplă. Pe de o parte marchează 

profilul real al Colegiului Național de Informatică, Piatra-Neamț (axat pe 

studierea intensivă a informaticii) – INFO, și domeniul de interes al clubu-

lui (istoria locală) – Dacii, pe de altă parte, interdisciplinaritatea dintre isto-

rie și informatică în condițiile predării activ – participative, axată pe interac-

tivitate. Este deopotrivă o prescurtare a obiectivului general al activităților 

clubului: 

INFO D(omeniul) 

        A(profundării) 

       C(unoașterii) 

      I(storiei) & 

        I(nformaticii) 

 

Scop, obiective, finalități 

 

Fiecare om este produsul civilizației în care a apărut. El poartă sigiliul 

locului în care s-a născut. Conștient sau nu de această determinare, omul 

simte și acționează în funcție și de aceasta. Pornind de la acest considerent, 

scopul urmărit este cunoașterea și promovarea istoriei locale și a personali-

tăților județului Neamț. 

 Obiectivele cadru propuse reiau și completează pe cele ale predării 

disciplinei Istorie în școală, care nu pot fi totalmente îndeplinite în cadrul 

orelor din trunchiul comun:  

1. Stimularea curiozității pentru studiul istoriei și dezvoltarea atitu-

dinilor pozitive față de sine și față de ceilalți. 

2. Cunoașterea și promovarea istoriei locale. 

3. Organizarea unui colț istoric. 

În cadrul ședințelor clubului de istorie elevii au posibilitatea: 

 să adâncească și să amplifice cunoștințele primite la orele de 

curs; 
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  să le descopere înțelesuri noi; 

  să le încadreze în ansamblul cunoștințelor pe care le au; 

 să-și însușească tehnicile de cercetare proprii ale științei istorice; 

  să-și formeze deprinderi de investigare și de elaborare de refera-

te pe teme de istorie; 

  să colecționeze documente sau vestigii arheologice în vederea 

cunoașterii istoriei locale; 

 să culeagă mărturii orale de la participanți la evenimentele isto-

riei contemporane;  

 să organizeze un colț istoric sau muzeu școlar;  

 concursuri și sărbătorirea unor aniversări ale istoriei naționale și 

universale.  

Finalitățile vizate sunt:  

 fișe bio-bibliografice ale unor personalități nemțene 

 fișele necesare întocmirii referatelor și comunicărilor științifice 

 anchete istorice 

 film documentar istoric 

 CD-uri educaționale 

 Soft-uri educaționale 

 

Grupul țintă este format, în principal, din elevii claselor de liceu, ci-

clul inferior și superior din cadrul Colegiului Național de Informatică, Pia-

tra-Neamț, care manifestă interes pentru aprofundarea cunoștințelor de isto-

rie și informatică. Ca urmare a interesului manifestat de elevii colegiului, 

din 2010, acesta s-a extins și la nivelul claselor gimnaziale. 

 

Programă și activități 

  

Pentru anul școlar 2008-2009, în stabilirea programei am avut în vede-

re domeniul de interes al elevilor interesați de participarea la un club de isto-

rie. În prima ședință a clubului am aplicat elevilor prezenți un chestionar, al-

cătuit din trei întrebări pe care le-am considerat edificatoare pentru stabilirea 

domeniilor de interes: 

1. Ce probleme de istorie te interesează în mod deosebit? 

2. Ce temă dorești să tratezi în cerc și sub ce formă? 

3. Ce activități practice propui să se organizeze la cerc? 

Analiza răspunsurilor a avut ca rezultat identificarea următoarelor 

domenii de interes în rândul elevilor: 

- Istorie locală – 70% 

- Istoria secolului XX – 65% 
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- O.N.U și acțiunile sale – 35%  

Majoritatea elevilor au propus ca activități practice: excursia de studiu 

(90%), investigația istorică (62 %), elaborare soft educațional (70 %). 

Pornind de la acest rezultat, am elaborat tematica și planul de activități 

pentru anul școlar 2008-2009, după cum urmează: 

 

Tematica ședințelor  

 

Semestrul I 

1. De ce un club de istorie? – ședință organizatorică – 20 sep-

tembrie 2008 

2. Județul Neamț între legendă și istorie – 12 octombrie 2008 

3. Monumente istorice din județul Neamț – 30 octombrie 2008 

4. Istoricul centrelor urbane din județ – 15 noiembrie 2008 

5. Personalități nemțene – 30 noiembrie 2008 

Semestrul al II-lea 

1. Evoluția istorică a ținutului Neamțului (I) – 20 ianuarie 2009 

2. Evoluția istorică a ținutului Neamțului (I) – 11 februarie 

2009 

3. Evoluția istorică a ținutului Neamțului (I) – 2 martie 2009 

4. Monahismul Neamțului (I) – 23 martie 2009 

5. Monahismul Neamțului (II) – 10 aprilie 2009 

6. Monahismul Neamțului (III) – 23 aprilie 2009 

 

Activități  

Semestrul I 

1. Preotul Constantin Matasă – fondatorul Muzeului de Istorie, Piatra-

Neamț 

2. Neculai Popa – artist popular și fondator al celui mai mare muzeu 

particular din România 

3. „Crăciunul între tradiție și istorie” – activitate interdisciplinară, 

Catedra Om și societate, Catedra Limbă și comunicare, Catedra de limbi 

străine, Catedra de Arte 

Semestrul al II-lea – activitatea a fost organizată în legătură cu proiec-

tele inițiate de inspector de specialitate, prof. Elena Preda: ISTORIA LOCA-

LĂ – MEMORIA TRECUTULUI; ISTORIA ORALĂ – MEMORIA PREZEN-

TULUI, TINERII PROMOVEAZĂ VALORILE NEMȚENE !, la a căror im-

plementare a fost partener și Colegiul Național de Informatică. 

 

1.  Roman – 617 ani de la prima atestare documentară a orașului – 

excursie de studiu – 30 martie 2009 
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2. Monahismul Neamțului - excursie pe traseul Piatra Neamț - Vă-

ratic – Agapia – Sihăstria – Secu – Mănăstirea Neamț – Piatra – Neamț, 1 

mai 2009 

Finalitățile proiectelor și activităților clubului INFODACII în anul 

școlar 2008 – 2009, s-au concretizat în realizarea unor filme didactice 

(Curtea domnească de la Piatra, Monahismul Neamțului, Neculai Popa – 

cartea vieții lui) și soft-uri educaționale (Județul Neamț - prezentare). 

 În anul școlar 2010-2011, clubul a avut ca prioritate derularea Pro-

iectului „Istoria României postbelice – recuperarea memoriei colective”, 

proiect inițiat de prof. dr. Mihai Lostun și coordonat de dumnealui și de 

prof. Cristina Iftime.  

Necesitatea unui astfel de proiect educațional pleacă de la o constatare 

obiectivă, dar îngrijorătoare: faptul că tânăra generație manifestă un interes 

tot mai scăzut față de istoria națională și că elevii cunosc foarte puține lu-

cruri despre o perioadă istorică relativ apropiată lor, și anume cea a Româ-

niei comuniste (1948-1989). În plus, de multe ori informațiile pe care le au 

sunt distorsionate sau rupte din context, fapt ce nu permite formarea unei 

imagini de ansamblu corecte asupra evoluției României postbelice. De aici 

necesitatea aplicării unui asemenea demers, prin care elevii să se apropie cât 

mai mult de cunoașterea și înțelegerea proceselor și fenomenelor istorice din 

perioada sus-menționată 

Obiectivul general al proiectului este reactivarea interesului elevilor 

pentru cunoașterea istoriei contemporane a României, în mod special a peri-

oadei comuniste, prin participarea la activități de recuperare a memoriei 

colective. Acesta este completat de obiectivele specifice: 

 să identifice elemente relative la aspectele vieții cotidiene din pe-

rioada comunistă; 

 să descopere în sursele de informare formale și mai ales non-

formale constante în evoluția fenomenelor istorice din România comunistă; 

 să compare realități istorice din perioada comunistă cu fenomene-

le istorice contemporane lor sau cu realități istorice din alte țări foste comu-

niste; 

 să construiască un demers de tip analitic cu privire la situații și 

contexte politice, sociale, culturale și de mentalitate din România comunistă. 

Proiectul cuprinde un ansamblu de activități teoretice (conferințe, dez-

bateri, elaborarea unei pagini web) și practice (organizarea unei expoziții, 

interviuri, excursii tematice) menite să ofere o viziune de ansamblu asupra a 

ceea ce a însemnat perioada comunistă pentru economie și cultură, dar și ca-

re a fost impactul politicului asupra mentalului colectiv românesc și a vieții 

cotidiene românești .  
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Din cadrul activităților practice susținute, menționăm:  

1. „Simbolurile epocii de aur” – expoziții care conține obiecte-

simbol ale perioadei comuniste (medalii, decorații, documente de partid, 

presa vremii), materialele au fost colecționate de elevi de la rude, prieteni, 

etc.; 

2. realizarea unui set de 20 de interviuri filmate sau înregistrate, ce 

au ca temă experiența personală trăită în perioada comunistă, de către subi-

ecții intervievați, care reprezintă diferite categorii socio-profesionale (oa-

meni de cultură, foști deținuți politici, preoți, profesori, muncitori, țărani 

etc.). 

3. organizarea celor două excursii de studiu în locuri reprezentative 

pentru exemplificarea terorii și a represiunii comuniste: 

 Aiud (25 – 27 martie 2011) – obiectiv vizitat – Monumentul 

martirilor eroi ai neamului românesc „Calvarul Aiudului” și 

Râpa robilor 

 Sighet (2 – 6 iunie 2011) – obiectiv vizat Muzeul „Memo-

rialul Sighet” 
 

În derularea proiectului au fost implicați peste 50% din elevii școlii, 

prin colecționarea materialelor pentru expoziție, selectarea și inventarierea 

acestuia în format electronic, organizarea primei vitrine menționate mai sus, 

identificarea și realizarea interviului cu grupul țintă vizat, filmarea, monta-

rea și elaborarea cd-urilor conținând interviurile și filmele documentare ale 

celor două excursii, elaborarea arhivei electronice a proiectului, identificarea 

fotografiilor ce urmează să fie parte componentă a albumului foto ce ilus-

trează Neamțul în perioada regimului comunist. 

În final trebuie precizat că acest proiect ar fi rămas doar la stadiul con-

ceptual datorită lipsei de fonduri. Ca urmare a câștigării titlului de Școala 

anului 2010 în cadrul concursului anual organizat de Fundația Dinu Patri-

ciu, o parte din premiul câștigat a fost direcționată de către conducerea șco-

lii, care a înțeles valoarea educațională a acestui proiect (pentru aceasta îi 

mulțumim și cu ocazia prezentă) în vederea derulării proiectului în discuție, 

fapt ce a făcut posibilă materializarea acestuia.  

Pornind de la interesul elevilor pentru Organizația Națiunilor Unite și 

modul de rezolvare a problemelor cu care se confruntă lumea contemporană, 

interes manifestat în chestionarul aplicat în septembrie 2008 și în discuțiile 

purtate la clasă cu elevii, în anul școlar 2010-2011 activitatea clubului s-a 

axat și pe dezvoltarea acestui domeniu de interes. Activitatea în acest sens s-

a concretizat în participarea la două conferințe MUN (Model United Nati-

ons), una organizată de Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, Ia-
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șiMUN (3-5 decembrie 2010) și a doua organizată de Collegio SEK – El 

Castillo, Madrid, Spania, SEKMUN V. Cele două conferințe s-au dovedit a 

reprezenta un potențial extraordinar pentru formarea tinerilor ca cetățeni ac-

tivi și implicați în viața comunității, promovând cooperarea și seriozitatea, 

toleranța, acceptarea celuilalt, gândirea critică, capacitatea de a negocia, in-

formarea prealabilă despre temele discutate, dar și abilitățile de a vorbi și 

scrie în engleză. Acestea și rezultatele obținute, ne-au determinat să gândim, 

începând din anul școlar 2011-2012, organizarea unui al doilea club, care să 

aibă drept principal domeniu de interes dezbaterea, oratoria și retorica și 

participarea la concursuri și conferințe de profil la nivel național și interna-

țional 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2010-2011, clubul INFODACII 

are calitatea de partener, alături de alte școli din județul Neamț, al Școlii 

„Nicu Albu”, Piatra-Neamț în derularea proiectului coord. de prof. Litiana 

Bolohan și lect. univ. dr. Neculai Bolohan, intitulat Arheolog pentru o zi.  

 Gradul de implicare al elevilor în derularea proiectelor și activităților 

clubului, ca și interesul manifestat pentru implementarea acestora, cât și re-

zultatele obținute, sunt suficiente argumente care susțin importanța și utilita-

tea clubului în viața elevilor de la Colegiul Național de Informatică, Piatra-

Neamț și ne determină coordonarea lui în viitor. 

 

Perspective  

 

Ca urmare a experiențelor acumulate în cei doi ani de activitate a clu-

bului și a rezultatelor obținute prin derularea proiectelor și activităților pro-

puse, pentru anul școlar 2011-2012 și după pauza din anul școlar 2012-

2013, ne propunem, pentru anul școlar 2013-2014, în primul rând continua-

rea și finalizarea proiectelor aflate în derulare, activitate ce va fi prioritară și 

va ocupa bună parte din anul școlar în curs.  

Pe de altă parte, considerăm necesară aplicarea unui nou chestionar 

care să vizeze domeniile de interes ale elevilor în ceea ce privește tematica, 

activitățile și proiectele clubului, având în vedere că, de la primul chestionar 

aplicat, generațiile de elevi s-au schimbat. În funcție de analiza răspunsuri-

lor, vom hotărî direcțiile de abordare ale ședințelor de club. 

Rămâne ca principal domeniu de interes evocarea personalităților 

nemțene. Ne propunem în acest an evocarea preotului Constantin Matasă, 

care a rămas doar la nivel ideatic în anul școlar 2008-2009 și organizarea 

unei excursii de studiu la cetățile grecești din Dobrogea: Tomis, Histria, Ar-

gamum / Orgame. Această ultimă activitate implică existența fondurilor ne-

cesare pentru derularea ei. De aceea, identificăm oportunități de obținere a 

unor fonduri structurale europene. 
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 În ceea ce privește domeniul de interes Organizația Națiunilor Unite 

și modul de rezolvare a problemelor cu care se confruntă lumea contempo-

rană, acesta se dezvoltă prin derularea activităților Clubului InfoDEBATE.  

 

 
BIBLIOGRAFIE 

 

1. Lucian Boia, Jocul cu trecutul: istoria între adevăr și ficțiune, Humanitas, 2008 

2. C. Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, ediția a II-a, București, 2002 

3. Gh. Iutiș, Elena Cozma, Iuliana Asăvoaei, Elemente de didactica istoriei, editura 

Graphis, Iași, 2008 

4. Gh. Dumitroaia, In memoriam Constantin Matasă, Editura Constantin Matasă, 

Piatra-Neamț, 2001 

5. C. Matasă, Prin Moldova de sub munte, Editura Uniunii de Cultură fizică și 

sport, București, 1965 

6. S. Mehedinți, Civilizație și cultură. Concepte, definiții, rezonanțe (ediție îngriji-

tă, cu Studiu introductiv și note, de Gheorghiță Geană). Editura 

Trei, București, 1999 



Claudia Jinaru 

 46 

  

PPOOSSIITTIIVVEE  TTHHIINNKKIINNGG  IINN  AA  TTEEAACCHHEERR’’SS  WWOORRKK  
 

prof. Claudia JINARU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

There is nothing better at school than a pleasant atmosphere in the 

classroom, which can enhance the performance of both teachers and stu-

dents. Of course, this depends on many factors such as the students’ attitude 

to learning and respect for the teacher, the teacher’s mastery of the subject, 

the position and the climate of the room, the time when the lesson is sche-

duled and many others. But if all these factors are fulfilled, is there any se-

cret that can lead to even more efficient learning, better results in tests and 

competitions, beautiful memories, as well as mental and physical comfort at 

school for all the protagonists of the scene? Yes, there is: positive thinking.  

Recent studies show that personality traits like optimism and pessi-

mism can affect an individual’s health and well-being. Positive thinking is a 

key of effective stress management which is associated with other benefits 

such as: an increased lifespan, greater resistance to disease, better psycho-

logical and physical comfort, lower predisposition for depression, better 

coping with hardships and stressful moments. As a result of these effects, 

positive thinking can have a major impact on the processes of teaching and 

learning, leading to increased performance, strengthening personality and 

honing competitive abilities.  

Positive thinking does not mean running away from problems or pre-

tending they do not exist. It means that a person approaches unpleasant as-

pects in a more optimistic and productive way, choosing to think that some-

thing good is going to happen, rather than something bad. Optimists expect 

problems to occur, but they deal with them wisely trying to find solutions 

rather than panicking or complaining. Positive thinking often starts with 

self-talk which is the stream of unspoken thoughts that run through one’s 

head every day. The flow of our thoughts can be positive or negative, ac-

cording to the effects it has on our state of mind and physical sensations. A 

part of this self-talk comes from logic and reason, while other thoughts may 

arise from misconceptions or lack of information.  

Most of the times, positive thinking is an option and an individual can 

be trained to think positively. For instance, teachers can train themselves to 

do that, by creating a mental picture of every lesson and making sure it con-

tains ingredients that will make it successful both at the mental and affective 
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level. Experience, confidence, prior preparation, desire to make the activi-

ties attractive to students, but also ability to cope with unexpected situations 

and make the most of them are essential for achieving success and satisfac-

tion at the end of each lesson. In other words, involvement and desire to act 

according to the best inner standards may turn every class into a worthwhile 

experience.  

Students can also be taught to think positively by focusing their mind 

on the benefits that learning may bring to them in the long run and by per-

ceiving every task, homework or examination as a challenge and an oppor-

tunity to prove to themselves that they are clever enough to complete it suc-

cessfully. At school, communication can be a very helpful tool that enables 

teachers and students to form a clearer picture of their relationship and role 

as partners. What they expect from each other and how they can meet these 

expectations are topics of discussions that may not take long but are essen-

tial for creating a positive atmosphere during a class. 

Creative writing offers an opportunity to teach students the value of a 

positive attitude in life. By giving them a subject that requires some re-

search, students will be compelled to look for information on the internet in 

order to write essays and this will make them reconsider and improve their 

own attitude towards what happens to them in their personal lives or at 

school. Several quotes may prove inspiring subjects for such essays, giving 

food for thought to readers and particularly to writers who try their hand at 

interpreting them and finding ways of applying them in real life.  

1. „With everything that has happened to you, you can either feel 

sorry for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either 

an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. You get to 

choose.” – Dr. Wayne W Dyer 

2. „If opportunity doesn’t knock, build a door.” – Milton Berle 

3. „Happiness is an attitude. We either make ourselves miserable, 

or happy and strong. The amount of work is the same.” – Francesca Rei-

gler 

4. „If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, 

you’re right.” – Henry Ford 

 

In foreign language teaching, grammar is an aspect that some students 

like, while others detest and avoid. I have often wondered if a teacher could 

make all his students like it and practice it willingly, guided by a deep desire 

to teach themselves in order to become proficient. There are two main ap-

proaches to teaching grammar: it can be taught deductively or inductively. 

The first technique requires the teacher to give students the formula for the 

grammatical rule and then ask them to apply it in exercises, oral interaction 
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or written expression, by creating sentences that illustrate the rule. In this 

way, students deduce correct sentences from the rule. The inductive gram-

mar teaching starts from examples of correct language use and requires stu-

dents to discover the essence of the rule.  

Experimentation accompanied by rewards or praise for those who are 

successful can greatly stimulate students to focus all their energy to find that 

common ground which lies at the basis of all the analysed examples. Teen-

agers are often adventurous, keen on discovering hidden treasures around 

them and ready to celebrate any achievement. From this perspective, sur-

prisingly, grammar or any other apparently dull subject can become for 

them a treasure chest, whose discovery may lead to satisfaction and better 

recollection of the rules. Instead of simply giving information, the teacher 

can challenge learners to answer questions or ask them to solve problems 

which require that specific knowledge. When effort is involved in trial and 

error, supported by a desire to prove that one can do it in spite of all odds 

and, eventually, the precious success is achieved, nobody can deny that the 

grammar rule or any other scientific principle is no longer an empty, boring, 

uninteresting set of symbols written on the blackboard and copied reluctant-

ly in notebooks.  

Sentences and words that are used in lessons should be carefully cho-

sen, so that they create a picture of a world in which good things happen 

most of the time. The examples of sentences that the teacher gives can make 

students think about pleasant aspects of life rather that negative ones. We 

instinctively reject and avoid people, words or circumstances that can give 

us negative thoughts or sensations. Whenever students associate linguistic 

rules with something positive, memory becomes more efficient and 

knowledge is transferred and applied effortlessly to other contexts. For ex-

ample, when focusing on verb tenses, a teacher may ask students to discover 

and define general situations in which the present perfect should be used. 

One of these situations is when language users refer to recent actions that 

have consequences in the present. Instead of giving examples that conjure 

up unpleasant feelings or memories like: ‘Jack has just broken the window 

and it is very cold in the room now,’ or ‘Mary has had an accident and is in 

hospital now,’ the teacher could brighten up the atmosphere by choosing to 

write on the blackboard sentences that suggest comfort and positive out-

comes like: ‘The sun has just risen and the air is already warmer,’ or ‘Timo-

thy has just won the competition and now he is celebrating.’  

Laughter is one of the best medicines against any type of discomfort, 

but also a strong memory pill and motivator. When people associate an idea 

with an amusing situation, they tend to think about it and share it with 

friends or relatives. This should give food for thought to teachers who want 
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to make their subject a topic of discussion or of pride that students can hard-

ly wait to share with their peers. A suitable joke is always welcome in class 

as it relieves tension and makes students remember the information. Conse-

quently, the teacher who manages to provide explanations in a funny way, 

by making strange associations or by giving amusing examples of sentences 

in which a certain subject is treated, will help students develop a liking for 

that domain. Role-plays, amusing short stories, funny videos, quotes, tongue 

twisters, puns, anecdotes, songs can be used from time to time to attract stu-

dents and stimulate their imagination and sense of humour. 

A few examples of jokes will illustrate how certain aspects of lan-

guage teaching may become more attractive.  

When a teacher wants students to focus on type 1 conditional clauses 

the following jokes could be used as examples: 

1. An elementary school teacher sends this note to all parents on 

the first day of school: „If you promise not to believe everything your child 

says happens at school, I will promise not to believe everything your child 

says happens at home.”  

2. A man drinks a shot of whiskey every night before bed. After 

years of this, the wife wants him to quit. She gets two shot glasses, fills one 

with water and the other with whiskey. After bringing him to the table that 

has the glasses, she brings his bait box. She says, „I want you to see this.” 

She puts a worm in the water, and it swims around. She puts a worm in the 

whiskey, and the worm dies immediately. She then says, feeling that she has 

made her point clear, „What do you have to say about this experiment?” He 

responds by saying, „If I drink whiskey, I won't get worms!” 

 

For teaching modal verbs, one could use:  

1. Question: Can a kangaroo jump higher than the Empire State 

Building?  

Answer: Yes, because the Empire State Building can't jump! 

2. Public Speaking introduction: Our speaker will not bore you 

with a long speech...he can do it with a short one. 

3. Did you know that dolphins are so smart that within a few weeks 

of captivity, they can train people to stand on the edge of their pool and 

throw them fish? 

4. Question: What's the difference between a bird and a fly?  

Answer: A bird can fly but a fly can't bird! 

5. Public Speaking commentary: Recently our speaker had to dis-

continue several of his long talks on account of his throat. Several people 

threatened to cut it. 

6. What is the difference between a cat and a dog? Dogs think, 
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„Humans are benevolent, they feed me and take care of me, so they must be 

Gods.” Cats think, „Humans are benevolent, they feed me and take care of 

me, so I must be God.” 

7. Question: What happens when you cross a shark with a cow?  

Answer: I don't know but I wouldn't milk it. 

 

For teaching interrogative sentences in English, one could use: 

1. Question: How do Chinese people name their babies?  

Answer: They throw them down the stairs to see what noise they make. 

2. Q: Why do ducks have webbed feet? A: To stamp out fire. Q: 

Why do elephants have flat feet? A: To stamp out burning ducks. 

3. What did the doctor say when a pony came in complaining 

about a sore throat? „I know what's wrong here; you're just a little 

hoarse!” 

 

For teaching verb tenses, the following jokes would be very welcome:  

1. Teacher: Today, we're going to talk about the tenses. Now, if I 

say „I am beautiful,” which tense is it? Student: Obviously it is the past 

tense. 

2. Late one night a burglar broke into a house and while he was 

sneaking around he heard a voice say, „Jesus is watching you.” He looked 

around and saw nothing. He kept on creeping and again heard, „Jesus is 

watching you.” In a dark corner, he saw a cage with a parrot inside. The 

burglar asked the parrot, „Was it you who said Jesus is watching me” The 

parrot replied, „Yes.” Relieved, the burglar asked, „What is your name?” 

The parrot said, „Clarence.” The burglar said, „That's a stupid name for a 

parrot. What idiot named you Clarence?” The parrot answered, „The same 

one that named the Rottweiler Jesus.” 

3. I drove my sister's guinea pig to the vet this morning. My new 

golf clubs work great! 

4. A panda walks into a bar, sits down, and orders a sandwich. He 

eats, pulls out a gun, and shoots the waiter dead. As the panda stands up to 

go, the bartender shouts, „Hey! Where are you going? You have just shot 

my waiter and you haven’t paid for the food!” The panda yells back, „Hey 

man, I'm a panda. Look it up!” The bartender opens his dictionary to pan-

da, „A tree climbing mammal of Asian origin, characterized by distinct 

black and white colouring. It eats shoots and leaves.” 

5. A farmer and his brand new bride are riding home in a wagon 

pulled by a team of horses, when the older horse stumbles. The farmer says, 

„That's once.” A little further along, the horse stumbles again. The farmer 

says, „That's twice.” When the old horse stumbles again, the farmer quietly 
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reaches under his seat, pulls out a shotgun, and shoots the horse. His brand 

new bride yells, „That was an awful thing to do!” The farmer says, "That's 

once." 

6. I haven't spoken to my wife for 18 months. I don't like to inter-

rupt her. 

 

Technology is the modern teacher’s best friend, as far as the class-

room atmosphere is concerned. The internet offers numerous materials that 

are both challenging and instructive. Many educational videos that can be 

found on various sites, and mainly on You Tube, are specially designed to 

teach certain subjects in an interactive and efficient way. Instead of dictating 

or writing tediously on the blackboard, a teacher can find or even create dy-

namic PowerPoint presentations or videos that illustrate the information in a 

way that stimulate and reinforce retention of information. The tools that we 

have nowadays at our disposal make it much easier to produce, distribute 

and internalize content and communicate about it. This has significant im-

plications on how we develop effective strategies to ensure success in vari-

ous aspects of our lives, including teaching. 

The following picture was taken from a site which gives effective 

marketing solutions. This scheme originates from a study of Edgar Dale, a 

professor at Ohio State University, who focused on learning vocabulary and 

readability. Dale's „Cone of Experience,” intended to provide an intuitive 

model of the concreteness of various kinds of audio-visual media. 
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Looking at this picture I wondered if positive thinking can make us 

get over the 90%, if it is possible to remember even more and I believe it is. 

The key is the feedback that the teacher gives students and how one manag-

es to maximise the intensity of the positive feelings that students experience. 

At the basis of the pyramid lies action, the essential ingredient for successful 

learning. For every subject, when students are actively engaged in projects, 

games, oral presentations, plays, real-life simulations, supported by the dis-

crete and helpful intervention of the teacher and followed by appreciation of 

the students’ effort, the effect is remarkable. Error correction is one of the 

exhaustively treated aspects of modern methodology. The way a mistake is 

corrected, the delicacy and encouraging attitude of the teacher and the stu-

dents’ conviction that nobody is perfect but perfectible, as long as one wants 

to improve, may help learners perceive mistakes as successfully surmounted 

obstacles, rather than proofs of their weakness.  

And last but not least, there is something else: the passion of the 

teacher. An enthusiastic attitude, a smile on the face and a few positive 

words uttered rarely at the beginning of the lesson, like an intervention of a 

storyteller in the plot, create suspense and bring magic into the classroom: ‘I 

am going to teach you something interesting, useful, a secret that not every-

body masters and which can make you stronger if you know it.’ Curiosity 

has already been aroused. Attention is already becoming focused on the 

teacher and on the adventure that is about to begin. But, like any special se-

cret, it will not be given on a silver plate. Students become partners on the 

road to discovery and the teacher is a friend, an accomplice who can help 

them reach their limits and surpass them in their endeavour to find the trea-

sure. Yet, the greater the effort will be, the stronger the satisfaction of suc-

cess may become. And the teacher must always be a step ahead of the stu-

dents, anticipating their knowledge and ability to achieve success in the end. 

This is essential. The lesson should end in laughter, not in a flood of tears. If 

the effort was worth it, if it created exhilaration and desire to do it again 

soon, addiction is already on the way. Learning comes in the same package 

with pleasure, emotions, danger, fear of losing the coveted prize and final 

accomplishment of a dream that the teacher is responsible for infusing in the 

minds of the students at the beginning of the lesson. There is always the full 

circle, nothing should be left unfinished.  

If the lesson begins in magic and ends in the same way, both teacher 

and students will need to feel the same sensations again and will look for-

ward to repeating the experience. If we are prone to becoming addicted to 

things that bring us pleasure, why shouldn’t the spiritual experience of 

teaching and learning become our most refined addiction?  
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IIMMPPAACCTTUULL  BBIIBBLLIIOOTTEECCIIII  ȘȘCCOOLLAARREE    

AASSUUPPRRAA  EEDDUUCCAAȚȚIIEEII    
 

bibliotecar Mirabela MOISĂ 

Colegiul Național de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Cartea și informația scrisă își esențializează rolul formator al omului 

prin cultură ca o continuă și ascendentă întoarcere spre lumină. 

În contextul acestor structurale transformări, școala tradițională nu 

poate alege decât alternativa modernizării sub aspectul dotării cu resurse 

umane, cu programe educaționale competitive și cu resurse materiale multi-

ple, în cadrul cărora biblioteca și cartea rămân fundamentele ce mijlocesc 

proiectele devenirii umane prin valoare și cultură. 

Incontestabil, biblioteca a îndeplinit și va îndeplini și în viitor un rol 

important în informare și formarea tinerei generații, fiind într-un raport de 

complementaritate cu instituția școlară, dar și mass-media. Nevoia de in-

formare și documentare a devenit din ce în ce mai stringentă în perioada 

contemporană mai ales pentru cadrele didactice implicate în România. 

În învățământul preuniversitar, bibliotecile școlare și bibliotecile pe-

dagogice ocupă un loc bine definit și un rol deosebit de important în funcții 

de aplicare a programelor de reformă școlară, atât pe linia informării largi, 

cât și prin instruirea metodică și de specialitate a educatorilor. 

Astfel, biblioteca școlară, biblioteca pedagogică, bibliotecarul care dă 

viață, ca parte integrantă a instituției școlii: 

 ea realizează în mod obligatoriu obiectul educației inițiale și ale edu-

cației continue. 

 asigură elevilor informația de bază prin manuale, programe școlare, 

caiete metodice, materiale informative auxiliare; 

 organizează permanente acțiuni instructiv-educative de inițiere în ar-

ta utilizării cărții ca mijloc eficient de educație și cultură; 

 actualizează evenimente culturale din memoria istoriei sau din pa-

trimoniul literaturii prin vii trăiri creative ale elevilor și educatorilor; 

 organizează și facilitează schimburi de experiență profesională și 

comunicare autentică între elevi și educatori, între toate categoriile de edu-

catori, consilieri în educație, specialiști în cultură; 

 răspunde cu solicitudine nevoilor de formare continuă a cadrelor di-

dactice, de perfecționare profesională în diverse domenii. 
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Valorile oferite prin cultură bibliotecii pedagogice cuprind o arie pro-

blematică foarte largă și bogată în domeniul specialității, al metodicii speci-

ale, al consilierii școlare și psihopedagogiei. 

Scopul central al bibliotecii școlare este formarea și desăvârșirea per-

sonalității social creatoare; viața bibliotecii se subordonează acestui țel cu 

maximă permisivitate tematică și culturală. 

Prin toate tipurile de activități, biblioteca școlară și bibliotecarul re-

prezintă un important factor de educație, nu numai un simplu auxiliar al șco-

lii. 

Biblioteca, centru informativ și formativ, rămân legătura dintre cititor 

și informație. Deși noile tehnologii au indus teamă în sufletele multora, tre-

buie acceptată și sprijinită ideea modernizării bibliotecilor și tehnicilor sale 

de a oferi informația. 

În contextul schimbării societății, informarea și documentarea capătă 

noi valențe. În biblioteca modernă trebuie schimbate procese și servicii, chi-

ar și mentalitatea pentru a garanta libertate și informare. 

Informatizarea bibliotecilor nu mai este de mult o noutate, dar fără în-

doială rămâne un aspect complex, costisitor și cu un impact serios asupra 

activității oricărei biblioteci. La începutul secolului XXI această instituție 

flexibilă și adoptarea noilor cuceriri ale tehnicii este în continuă evoluție, 

reorganizare și reevaluare a rolului și funcțiilor sale. 

Automatizarea bibliotecii se realizează modular și pe etape, deși ideal 

ar fi aplicarea în toată complexitatea ei. 

Chiar dacă implementarea este epuizantă, informatizarea este un pro-

ces care se realizează pe baza unei concepții și abordări integrale, adică prin 

realizarea unui sistem informatic integrat. Fiecare din punctele bibliotecii 

face obiectul unui modul informatizat și este abordat distinct în contextul 

concepției generate de ansamblu. Alegerea ordinii de implementare este op-

țiunea fiecărei instituții. 

Tehnologiile informației sunt legate de starea de împlinire a omului. 

Limitarea accesului la informație, incapacitatea de a depăși barierele este un 

atentat major la libertate. Prin informație individul își poate extinde singur 

dimensiunile libertății. 

 

Biblioteca școlară. Organizare 

 

Biblioteconomia este acea ramură a bibliologiei care studiază organi-

zarea și conducerea bibliotecilor. În limba greacă biblioteki = bibliotecă, 

nomos = lege, regulament. 

Deci biblioteconomia este disciplina care cuprinde regulile, normele 

de constituire a unei biblioteci, completarea, organizarea și folosirea ei. 
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Biblioteca școlară reprezintă unul din instrumentele importante în 

munca de instrucție și educație a elevilor. 

Biblioteca școlară este o colecție organizată de documente (cărți, re-

viste, ziare, mijloace audio-vizuale) cu caracter enciclopedic și adecvate ni-

velului și profilului școlii; prin activitatea desfășurată, biblioteca școlară 

participă la realizarea scopurilor învățământului. 

Biblioteca școlară funcționează în școlile primare și gimnaziale, în li-

cee, în școli profesionale și în toate celelalte unități de educație și de învă-

țământ preuniversitar, organizate în condițiile prevăzute de actele normative 

în vigoare. 

Biblioteca școlară se organizează ca bibliotecă unică pe școală. 

Folosirea serviciilor bibliotecii școlare este gratuită. La colecțiile bi-

bliotecii școlare au acces elevii și personalul didactic al unității de învăță-

mânt respective. 

Bibliotecii școlare îi revin următoarele sarcinii: 

 să participe, prin mijloace specifice, atât la pregătirea elevilor pentru 

procesul instructiv-educativ, cât și la formarea culturii generale multilaterale 

a acestora; 

 să dezvolte gustul tuturor elevilor pentru lectura cărților cu mare va-

loare instructivă și educativă; 

 să contribuie la formarea și dezvoltarea la elevi a deprinderilor și 

tehnicilor de muncă intelectuală, pregătindu-i astfel pentru un studiu indivi-

dual eficient; 

 să dezvolte sentimentul responsabilității la elevi, deprinzându-i să 

mânuiască cu grijă un bun colectiv pe care îl folosesc; 

 să ajute personalul didactic al școlii în ridicarea calității procesului 

de învățământ, asigurând publicații de referință și de informare curentă. 

Biblioteca școlară își desfășoară activitatea în afara oricăror preocu-

pări de ordin politic sau ideologic. În fiecare unitate de învățământ preuni-

versitar, biblioteca școlară se organizează unitar, pentru întreaga instituție de 

învățământ căreia îi aparține. În activitatea sa, biblioteca poate fi sprijinită 

de un colectiv de cadre didactice din care să facă parte cel puțin câte un pro-

fesor de la disciplinele cu cea mai mare pondere în formarea tinerilor, pre-

cum și cel puțin un reprezentant al comunității locale, preferabil selectat din-

tre părinții elevilor. 
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Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Antreprenoriatul social înseamnă a face business mai mult decât pen-

tru profit – pentru impact pozitiv. Înseamnă a crea valoare acolo unde i-a 

fost negată posibilitatea de a exista, a lega nevoi cu potențial și a genera noi 

ecosisteme sociale sustenabile. 

Antreprenoriatul social înseamnă a implementa un model de business 

inovator, care vizează atât obiective de impact social, cât și obiective de au-

to-susținere financiară. Antreprenorul social este cel care găsește resorturile 

de a dezvolta produse și servicii pentru piețe care încă nu beneficiază de 

oferte adaptate nevoilor lor. 

Un exemplu de business social este dat de elevii-antreprenori ai Cole-

giului Național de Informatică, care în cadrul Programului Junior Achieve-

ment „Compania Anului”, au realizat un magazin virtual www.light-of-

hope.ro pentru promovarea lumânărilor ornamentale create de către tinerii 

cu dizabilități în cadrul activităților de terapie ocupațională desfășurate de 

Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale, Luceafărul Neamț. 

Totalitatea profiturilor obținute în cadrul magazinului virtual sunt redirecți-

onate către Asociația „Luceafărul”, banii fiind folosiți pentru beneficiari 

asociației. Practic câștigul este dublu pentru acești tineri, deoarece, prin lec-

țiile de terapie ocupațională ei dobândesc abilități care îi vor ajută pe viitor 

să se integreze în societate, și în același timp, prin valorificarea produselor 

realizate de ei, au și câștiguri bănești ce le vor permite să-și autosusțină acti-

vitatea. 

 

Cum se poate obține un credit bancar 

 

Lipsa finanțării rămâne cea mai arzătoare problemă pentru mediul de 

afaceri. La mai bine de patru ani de la începutul crizei financiare, pentru ce-

le mai multe dintre firme creditul bancar rămâne cea mai importantă sursă 

de finanțare, în lipsa lichidităților. Dacă ești antreprenor, dar nu ai cash-

flow, dacă vrei să demarezi un start-up sau să dezvolți afacerea existentă, 

http://www.light-of-hope.ro/
http://www.light-of-hope.ro/
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împrumutul de la bancă este o soluție de finanțare pentru: capitalul de lucru, 

pentru activitatea de zi cu zi, pentru plata salariilor sau investiții privind pro-

iectele viitoare sau în derulare. 

Una dintre condițiile de bază pentru ca o întreprindere să aibă acces la 

credit este să funcționeze de cel puțin un an. Indiferent de împrumutul soli-

citat, firma trebuie să fi înregistrat situațiile financiare la autoritățile fiscale, 

pe o perioada care să acopere minim un an financiar complet. De cele mai 

multe ori, acesta este un criteriu eliminatoriu. Dacă firma are o existență mai 

mică de un an, băncile consideră că aprecierea riscului de neplată este dificil 

de realizat, iar întreprinderea este inclusă în categoria start-up. 

Situația financiară este, de asemenea, extrem de importantă în luarea 

deciziei de finanțare. Banca urmărește ca indicatorii financiari să aibă o evo-

luție pozitivă, iar capacitatea de rambursare sa permită plata ratelor, fără ca 

firma să fie nevoită să facă un efort financiar ieșit din comun. Mai simplu 

spus, rata lunară poate fi egală cel mult cu diferența dintre veniturile lunare 

(de exemplu, încasări din vânzări, chirii, etc) și cheltuielile lunare (plata 

mărfurilor, utilităților, a ratelor de leasing si a altor rate la credite). 

Băncile oferă atât credite în lei cât și în valute, cum ar fi euro sau 

francul elvețian. În general, se recomandă însă contractarea unui împrumut 

în moneda în care se obțin veniturile, pentru a evita riscul valutar. 

Rambursarea creditului se face, în mod normal, în rate lunare, dar în 

funcție de specificul activității, se poate restructura graficul de plată ca rate-

le să fie plătite trimestrial sau chiar anual. 

 

Cum stabilim pragul de rentabilitate 

 

Dacă avem o idee de afacere pentru a afla dacă ideea noastră va da re-

zultate sau va fi un eșec este nevoie sa facem o „analiză a pragului de renta-

bilitate”. Aceasta este o formula rapidă pentru a vedea dacă afacerea este fe-

zabilă și este reflectată în planificarea financiar-contabilă.  

Stabilirea prețului este un element cheie deoarece, în funcție de el, se 

determină și veniturile pe care le vom încasa. Putem stabili prețul de vânza-

re fie pornind de la prețurile practicate de competitori (în cazul în care in-

trăm pe o piață cu mulți ofertanți) sau în funcție de costurile de producție 

(caz în care adaugi o marjă de profit la costul final pe produs). 

În cazul magazinului light of hope prețul mediu al produselor vândute-

obținut ca media ponderată a produselor vândute este de -9 lei 

Costurile variabile anuale- în cazul nostru capitolul bugetar materii 

prime și materiale – costurile cu achiziționarea parafinei, parfum etc. 

Costurile variabile pe produs – costurile directe pe care le plătim pen-

tru a obține un produs – 3 lei. 
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Costurile fixe – cheltuielile pe care le plătim, indiferent de cum merge 

afacerea; capitolele bugetare echipamente, cheltuieli magazin on-line și 

promovare.). 1240lei 

Unele cheltuieli se plătesc lunar, iar altele trimestrial sau o dată pe an. 

Pentru a calcula corect, estimăm costurile fixe pe parcursul unui întreg an. 

 
  Lumânări 

Costul variabil al 

produsului 

3 lei 

Prețul mediu de 

vânzare 

9 lei 

 Costuri fixe (pe 

an) 

1240lei 

Costuri totale 3608 lei  

Prag de rentabilita-

te - număr de lu-

mânări vândute (pe 

an) 

207 buc 

 

Prag de rentabilitate = 

Costuri fixe anuale / (Preț me-

diu produs – Cost variabil pro-

dus). 

Pragul de rentabilitate ne arata 

câte unități de produse 

trebuie să vinzi într-un an, 

pentru a acoperi toate cos-

turile. 

Pentru ca afacerea 

noastră să fie profitabilă, 

trebuie să se vândă cel pu-

țin 207 de lumânări pe an. 

În Graficul 1 repre-

zentarea veniturilor firmei 

este idealizată, ar fi foarte 

bine ca atunci când creș-

tem producția să crească 

și numărul de produse 

vândute, dar din nefericire 

în realitatea nu este așa. 

Veniturile firmei sunt condiționate de foarte mulți factori (cererea și oferta 

pieței, saturația pieței, inflația etc.). 

Graficul 1 

Graficul 2 
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În manualul de Analiză matematică de clasa a XI-a la aplicațiile deri-

vatei se dă exemplu o funcție pentru calculul profitului în care veniturile 

firmei sunt reprezentate grafic printr-o parabolă ceea ce ni se pare mult mai 

aproape de realitatea concretă. 

2

2

1
60)( xxxV   

xxC  31240)(  

P(x) = V(x)-C(x). 

 

Funcția profit este dată de diferența dintre funcția venit și costuri tota-

le. 

Dacă aceste vânzări par realizabile, atunci afacerea este fezabilă. Dacă 

însă vânzările nu pot fi atinse, atunci trebuie ca planul operațional să fie re-

gândit.  

În cazul în care analiza pragul de rentabilitate arată că afacerea nu este 

profitabilă, nu trebuie renunțat imediat la idee. Pornind de la rezultatele ob-

ținute, se pot face diverse ajustări pentru a îmbunătăți rezultatele: 

-  reducerea costurilor fixe – orice diminuare a costurilor fixe face să 

scadă numărul de produse vândute pentru a atinge pragul de pragul de ren-

tabilitate.  

-  reducerea costului variabil unitar – dacă se pot procura mărfuri mai 

ieftin, acest lucru ne va permite să ajungem mai ușor la pragul de rentabilita-

te; 

-  creșterea prețului de vânzare – acest lucru permite ca marja de profit 

să crească, astfel că vom acoperi costurile fixe prin vânzarea unui număr 

mai mic de produse. 

Modificările făcute asupra estimărilor trebuie să fie însă fezabile, alt-

fel afacerea riscă să ajungă pe pierdere. Toate unitățile vândute peste pragul 

de pragul de rentabilitate ne vor aduce profit. Acesta se calculează înmulțind 

produsele vândute suplimentar cu marja de profit. 

 

Care este investiția necesară pentru a începe activitatea 

 

După ce am văzut dacă afacerea este profitabilă, următorul pas este să 

stabilim care este investiția necesară pentru a începe activitatea. 

În acest scop, trebuie să știm cum va funcționa afacerea și să previzio-

năm rezultatele financiare. Acest lucru se face printr-o previzionare a contu-

lui de profit și pierdere, care este fundația planului nostru de afacere. 

Profitul rezulta din următoarele componente: 

-  veniturile din vânzări 
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-  costurile variabile de producție sau pentru prestarea serviciilor oferi-

te 

-  costurile fixe ale companiei. 

Am completat acești indicatori într-un tabel, cu o coloană separată 

pentru fiecare an. Profitul sau pierderea anuală se calculează ca diferență în-

tre venituri și cele două categorii de cheltuieli (fixe și variabile). Pentru a 

obține profitul net, trebuie scăzut și impozitul pe profit de 16%. 

Prognoza contului de 

profit și pierdere trebuie fă-

cută pe minim 2 ani, în ca-

zul afacerilor aflate la înce-

put de drum, pentru a de-

termina corect suma care 

trebuie investită. 

Valoarea investiției de 

care ai nevoie pentru a în-

cepe afacerea trebuie să 

permită acoperirea următoa-

relor cheltuieli: 

-  planul de capital – 

sumele necesare pentru a 

cumpăra echipamentele ne-

cesare afacerii; 

-  capitalul de lucru inițial – sumele necesare pentru a finanța afacerea 

până când intră pe profit. 

Planul de capital trebuie sa includă toate echipamentele și licențele ca-

re trebuie achiziționate pentru ca afacerea să poată începe. În acest sens, tre-

buie făcută o listă de costuri cu toate aceste bunuri, iar la suma finală este 

recomandat să se adauge încă 10%, pentru cheltuieli neprevăzute. 

Următorul pas este să stabilim de câți bani avem nevoie ca să supravi-

ețuim în primul an, până când veniturile acoperă integral toate cheltuielile. 

Aceste sume se calculează printr-o previziune de cash-flow. 

 

Credite bancare  

 

Odată ce am stabilit nivelul investiției inițiale, cheltuielile lunare și 

anuale, precum și veniturile minime ce sunt necesare pentru acoperirea chel-

tuielilor și obținerea unui profit anume, avem deja o imagine mai clară asu-

pra necesităților financiare și știm câți bani ar trebui puși din buzunar și, 

eventual, câți ar mai trebui împrumutați. 
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După ce am ales banca cu oferta cea mai avantajoasă, mai stabilim lu-

na în care considerăm că va începe derularea creditului, programul de reali-

zare a investiției inițiale. Dacă este necesar, mai revizuim volumul venituri-

lor din vânzări, pentru a acoperi costurile suplimentare. 

 

Creditul de investiții 

 

Creditul de investiții este un produs de finanțare care oferă posibilita-

tea de a achiziționa bunuri, imobile, autoturisme, echipamente, etc. 

Caracteristicile creditului  

 Suma minimă: 3.000 EUR (sau echiv. RON);  

 Perioada de rambursare: maxim 120 luni;  

 Modalitate de rambursare: rate lunare sau trimestriale ;  

 Perioada de gratie: maxim 6 luni;  

 Avans: minim 20% din valoarea investiției cu / fără TVA;  

 Valuta: RON, EUR;  

 Garanții: ipotecă, gaj pe mașini și echipamente, bunurile achiziționa-

te;  

 Documentație solicitată ultimul bilanț anual și ultima balanță de ve-

rificare.  

Beneficiile pentru compania 

 Ușor de gestionat: se poate garanta cu obiectul investiției;  

 Flexibilitate: perioada maximă de rambursare: 120 luni;  

 Susținerea afacerii: 

dezvoltarea bazei materiale a 

companiei și creșterea valorii 

patrimoniului imobiliar.  

 

Credit Invest  

 

Pentru a investi într-o 

linie de producție performan-

tă, în valoare de 20000 lei, 

trebuie plătit un avans de mi-

nim 30%, iar restul sumei va 

fii eșalonat pe cinci ani în rate 

trimestriale. Să se determine 

sumele rambursate și suma 

plătită finalmente de agentul 

economic pentru achiziția sa 

știind că a beneficiat de o perioadă de grație de 6 luni. 
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Rezolvare 

Avans = 30% Investiție; 

Suma împrumutată = Investiție -Avans; 

Rata trimestrială = 
.45 trimani

aimprumutatSuma


. 

nD – datoria în trimestrul n nn DD 1 – Rata trimestrială; 

Rata dobânzii -  . 

nd – dobânda în trimestrul n   nn Dd  

 

Credit Flexi IMM 

 

Creditul Flexi IMM se poate obține pentru dezvoltarea obiectul de ac-

tivitate al companiei, fără să se justifice destinația finanțării. Se poate finan-

ța realizarea de lucrări în regie proprie sau achiziția de echipamente, mașini 

sau imobile. 

Caracteristicile creditului 

 Suma minimă, echivalent RON: 7.000 Euro pentru IMM cu cifra de 

afaceri până la 1 milion euro, respectiv 30.000 euro pentru IMM cu cifra 

de afaceri între 1 și 5 milioane de euro   

 Perioada de rambursare: până la 120 luni;  

 Avans: Nu se solicita;  

 Valută RON;  

 Garanții: Ipoteca (pentru perioade de rambursare de peste 5 ani, ipo-

teca trebuie să includă și un spațiu rezidențial);  

 Documentație: ultimul bilanț anual și ultima balanță de verificare.  

Beneficiile pentru compania  

 Flexibilitate: poți utiliza fondurile fără documente justificative (in-

vestiții în lipsa avansului, construcții, renovări, amenajări în regie proprie);  

 Ușor de gestionat: creditul este pliat pe nevoia ta, asigurând finanțare 

pe termen mediu sau lung;  

 Perioada maxima de rambursare de pana la 120 de luni îți conferă le-

jeritate în amortizarea investiției. 

 

Flexi IMM 

Un agent economic contractează un credit cu garanții materiale de 

10000 EURO pe o perioadă de 5 ani. Care este suma totală pe care trebuie 

să o ramburseze agentul creditorului la scadență (atât suma împrumutată cât 

și dobânzile aferente la finalul celor 5 ani)? 
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Imprumut 10000  EUR

Suma imprumutata Dobanda

 

Rezolvare 

 nt dSS  10 , n – numărul de ani 

 41206.0110000 tS  

 
Împrumut 10000 EUR 

ROBOR -30.10.2012 6.06 % 

MARJA BANCII 6% 

Dobândă  12.06 % 

   

Anul Datoria Euro 

1 11206 10000 

2 12557.44 10000 

3 14071.87 10000 

4 15768.94 10000 

5 17670.67 10000 

     

Datoria in lei 79793.69 
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QQUUEELLQQUUEESS  PPIISSTTEESS  PPOOUURR  TTRRAAVVAAIILLLLEERR  UUNNEE  

BBAANNDDEE--AANNNNOONNCCEE  EENN  CCLLAASSSSEE  DDEE  FFLLEE  
 

prof. Grația-Elena PREOTEASA 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Lʼactuelle méthodologie pédagogique privilégie sans aucun doute 

lʼexploitation des documents audiovisuels dans la classe de FLE, dont la va-

leur consiste, à part la motivation accrue évidente chez lʼapprenant, à tra-

vailler la compréhension orale dʼune manière dynamique, ludique et enri-

chissante au point de vue culturel. Ainsi, on a à faire avec la langue authen-

tique, parlée expressivement par des natifs français ou des francophones, 

dans un rythme qui oblige à la concentration et lʼattention. Voilà donc un 

outil très efficace pour promouvoir le cinéma français, tout en travaillant la 

langue vivante. 

Cependant exploiter un film en entier sʼavère être impossible, vu la 

durée dʼun cours de français limitée à 50 minutes; ce quʼon pourrait en re-

vanche offrir aux élèves cʼest la bande-annonce du film concerné, accompa-

gnée le plus souvent dʼun synopsis qui facilite la compréhension et, le cas 

échéant, dʼune liste avec le lexique expliqué. 

Certes, lʼexploitation en diffère suivant le niveau CECRL (B1 le plus 

souvent), à partir des activités plus simples se rapportant à lʼidentification 

de la situation de communication (qui, quoi, où, quand, comment), en pas-

sant par des items objectifs, tels que les items dʼassociations (qui offrent dé-

jà des réponses) ou les items précédés des cases à cocher (du type QCM et 

Vrai / Faux), allant jusquʼà la restitution des mots ou des groupes de mots 

entendus ou encore à la décription des sentiments, des impressions ou bien à 

lʼimagination de la suite de la vidéo. 

Pour venir en aide surtout aux enseignants débutants je vais mʼattarder 

sur lʼexploitation en classe de FLE de tout document sonore, y compris le 

court-métrage ou la bande-annonce. 

Tout dʼabord, après avoir sélectionné le document sonore, suivant 

lʼintérêt que celui-ci puisse susciter chez lʼapprenant, il est conseillé de pré-

parer à lʼécoute et de faciliter lʼentrée proprement dite dans le document, 

pour donner envie de regarder et dʼécouter. En dʼautres termes il faut prépa-

rer des activités de pré-écoute, spécifiques à cette première étape de sensibi-

lisation qui est la mise en route. Aussi peut-on activer les connaissances 
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lexicales tout en vérifiant que les élèves connaissent les mots et les expres-

sions reliés au thème du document, par diverses types dʼactivité (à préférer 

le remue-méninges à partir dʼune image ou même du titre ou la recherche 

des mots appartenant au champ lexical du thème évoqué). 

Il sʼensuit lʼétape de découverte du document, qui repose dʼune part 

sur les indices visuels (sans le son), tels que: lieu, temps, personnes, con-

texte et de lʼautre part sur les indices sonores, tels que: musique (musique 

dʼambiance, chansons), sons (ambiances sonore, bruits parasites), voix (dia-

logue, monologue, prise de parole, ton, débit). A ce moment-là on peut déjà 

émettre des hypothèses sur le contenu et le message délivré par le document. 

Pour les valider on va regarder la deuxième fois le document télévisuel avec 

le son, tout en remplissant une grille comprenant les paramètres de la situa-

tion de communication. Cʼest lʼétape de la compréhension globale du do-

cument, quand on dégage en commun les idées essentielles et on échange 

ses opinions. 

Durant lʼétape suivante, celle de la compréhension détaillée, 

lʼenseignant doit amener les élèves à comprendre une information dans le 

détail (reconstitution chronologique, repérage des données chiffrés, la rela-

tion cause-effet, lʼimplicite), mais aussi à développer leur sens critique. 

Après le visionnage on peut travailler sur la langue, ce qui nʼest pas 

une étape purement grammaticale, mais qui vient en complément à la com-

préhension, durant laquelle on travaille les structures langagières et le voca-

bulaire découverts en contexte. Elle prépare en fait, à travers la révision 

dʼune règle de grammaire, par exemple ou dʼune compétence pragmatique, 

les activités de production de la dernière étape. 

La production vient donc conclure tout scénario pédagogique, où les 

connaissances factuelles et langagières accumulées antérieurement servent 

de point à des activités de création, rédaction, ou débat, dans le but dʼécrire, 

parler et interagir en français. Car, en manipulant la langue, lʼapprenant se 

lʼapproprie. 

Pour continuer, je vais présenter en titre dʼexemple une courte analyse 

pédagogique de la bande-annonce du film Joyeux Noël, présenté en Section 

Officielle hors compétition au Festival de Cannes en mai 2005 et sorti en 

salles en novembre 2005. 

JOYEUX NOEL, un film de Christian Carion (2005) 

Bande-annonce (2ʼ02”) 
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FICHE PEDAGOGIQUE 

 

Descriptif 

● Niveau de classe: B1 

● Thèmes: le cinéma, la guerre 

● Compétences générales: Compréhension orale / Production écrite / Inte-

raction orale 

● Compétences spécifiques:  

- comprendre lʼessentiel dʼun document authentique (la bande-annonce) 

- exprimer un point de vue 

- produire des énoncés 

●Objectifs:  

- Objectifs communicatifs:  

comprendre une vidéo 

comprendre le français parlé par des natifs 

faire des hypothèses 

- Objectifs linguistiques: 

repérer les marques du récit au prèsent 

transformer du discours direct en discours rapporteé 

- Objectifs socio-culturels: 

Éducation aux médias 

Sensibiliser au film français 

●Matériel: 

Fiches de travail, transcription (synopsis) de la vidéo, vidéoprojecteur, con-

nexion Internet. 

●Supports: site Internet 

http://www.youtube.com/watch?v=bnRgrxsQaIQ 

●Méthodes de travail: observation, conversation, remue-méninges, grille 

dʼanalyse, exercices de rédaction 

●Durée: 50 minutes 

Scénario didactique 

Déroulement des activités 

● Mise en route. Annonce du document vidéo (Bande-annonce du film inti-

tulé Joyeux Noël). 

Activités de pré-écoute 

Questions: 

Que vous évoque ce titre? 

Dans quels contextes on entend dʼhabitude ce souhait? 

http://www.youtube.com/watch?v=bnRgrxsQaIQ
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Quels peuvent être les sujets traités dans un document intitulé Joyeux Noël? 

(réponses possibles: les fêtes dʼhiver, la fête de Noël) 

Quelle peut être lʼambiance dans un tel film ? (réponses possibles: festive, 

gaie, amusante etc) 

Selon votre avis, de quel type du film sʼagit-il ? (réponses possibles : action, 

comédie, drame etc) 

Quʼest-ce que dʼaprès vous une bande-annonce ? Donnez son correspondant 

en roumain / en anglais (réponses possibles: „trailer”, présentation synthé-

tique dʼun film réunissant à la fois des séquences filmées, des mots clé, des 

informations sur le film: noms des acteurs, date de la parution du film en ci-

néma etc). 

Mise en commun. 

● Découverte de la vidéo 

1. Visionnage de la vidéo sans le son. Division en grands groupes (G1, G2). 

Gr. 1 Décrivez les actions   Gr. 2 Décrivez les personnes 

Où est tourné le document?   Combien de personnes voyez- 

vous? 

Quels sont les lieux montrés?   Quelle peut être la relation 

 entre elles 

Ce sont des images agréables ou  Comment les personnes  

sont-elles vêtues? 

désagréables?     Quelle est leur mimique?  

(détendue, nerveuse, calme)? 

Est-ce quʼon focalise sur un certain endroit,   De quoi se parlent-elles,  

dʼaprès vous? 

sur un certain détail? 

Mise en commun. 

2. Visionnage de la vidéo avec le son en entier (repérage des voix, mu-

siques, ambiance sonore) 

Quʼavez-vous entendu? 

Quels bruits entendez-vous en ambiance sonore (sons caractérisant un cer-

tain endroit)? 

Combien de voix entendez-vous? 

Quelles informations ces voix donnent-elles sur les personnes qui parlent? 

Quelles informations apporte la musique? 

● Définition de la situation de communication pendant un nouveau vi-

sionnage. 

Pour synthétiser ce qui est dit, inscrivez dans une grille les réponses aux 

questions: qui, quoi, où, quand, comment). 

A partir des informations obtenues, rédigez une petite phrase qui présente le 

document. 
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Retrouvez la phrase qui exprime le mieux le document: 

1. Au-delà des horreurs de la guerre, lʼesprit du Noël envahit le cœur et ré-

tablit la paix pour quelques instants. 

2. La guerre relève de ce quʼil subsiste encore dans lʼâme humain, cʼest-à-

dire de la fraternité. 

3. Malgré les horreurs de la guerre mondiale, les soldats se souviennent, la 

veille du Noel, dʼêtre plus que des camarades dʼarmes, cʼest-à-dire des 

Hommes. 

4. La veille du Noel, dans les différents camps de guerre, les soldats alle-

mands, français ou britanniques se donnent la main dans un geste de su-

prême fraternité. 

Remarque: 

● Si les apprenants ont un bon niveau dʼexpression en français, on peut aus-

si bien couper le visionnage plusieurs fois dans des moments-clé pour faire 

des hypothèses sur les actions à suivre, en proposant des actions ou en choi-

sissant une des actions déjà indiquées. Par exemple, conpures du film: 

- à 0,20ʼ (lors de la dispute entre les officiers) 

Devinez ce que lʼofficier plus jeune va faire: 

(réponses possibles: continuer la dispute / frapper son supérieur, quitter la 

pièce)  

- à 0,58ʼ (lors de la sortie des tranchées du soldat, le sapin de Noël à la 

main) 

Comment les combattants vont-ils réagir à la vue du soldat qui tient à la 

main un sapin de Noël? 

(réponses possibles: ils vont tirer sur lui / lui arracher le sapin / sortir eux-

aussi des tranchées pour sʼapprocher de celui-ci) 

- à 1,50ʼ (lors de la rassemblée des soldats) 

Quʼest-ce quʼils ont dû se dire en se voyant face à face? 

(réponses possibles: Joyeux Noël! / Bon anniversaire! / A la nôtre!) 

● Avec le synopsis (ou bien la transcription des dialogues). Distribution du sy-

nopsis aux apprenants. 

Synopsis 
„Lorsque la guerre surgit au creux de l'été de 1914, elle surprend et emporte 

dans son tourbillon des millions d'hommes. 

Nikolaus Sprink, prodigieux ténor à l'opéra de Berlin, va devoir renoncer à 

sa belle carrière et surtout à celle qu'il aime: Anna Sörensen, soprane et par-

tenaire de chant… 

Le prêtre Anglican Palmer s'est porté volontaire pour suivre Jonathan, son 

jeune aide à l'église. Ils quittent leur Ecosse, l'un comme soldat, l'autre 

comme brancardier… 
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Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller 

combattre l'ennemi. Mais depuis les Allemands occupent la petite ville du 

Nord où la jeune femme a probablement accouché à présent. A moins que le 

pire ne soit arrivé… Ne rien savoir est la souffrance qui mine toutes les 

nuits du lieutenant Audebert… 

Et puis arrive Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des familles et 

des Etats Majors. Mais la surprise ne viendra pas des colis généreux qui 

jonchent les tranchées Françaises, Ecossaises et Allemandes. 

Ce soir-là, un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de 

Nikolaus, Anna, Palmer et Audebert. 

Car l'impensable va se produire: laisser le fusil au fond de la tranchée pour 

aller, une bougie à la main, voir celui d'en face, lui serrer la main, échanger 

avec lui une cigarette et du chocolat, lui souhaiter « Joyeux Noël !”… 

(source: http://www.commeaucinema.com/film/joyeux-noel,37823) 

Remarque: 

On peut fournir aussi une liste avec des mots expliqués (par ex.: au creux de 

lʼété=en plein été) 

●Travail sur la langue: 

1. Relevez les marqueurs de temps (adverbes, numéraux, noms) 

Quels sont les temps verbaux prédominants? 

Quel est leur rôle dans ce récit? 

2. Transformez au discours rapporté en commençant par la séquence entre 

parenthèses: 

1. Tu te rends compte que cʼest très grave ce qui cʼest passé ? (Il le demande 

si) 

2. Anna, je dois retourner au front. (Il dit à Anna que) 

3. Je veux chanter pour mes camarades ce soir, surtout ce soir. (Il la prévient 

que) 

4. Il se passe quelque chose de bizarre en face. (Il sʼécrie que) 

5. Eugène, apportez-moi une bouteille de champagne. (Il demande au soldat 

que) 

Mise en commun au tableau. 

● Pour aller plus loin: 

Pour continuer, on peut donner lʼoccasion dʼexprimer leur points de vue / 

sentiments par rapport au message de la bande-annonce. 

A la maison ils vont suivre le film en entier et en faire leur propre résumé 

et/ou des fiches des acteurs identifiés dans la distribution du film. Les meil-

leures variantes (on donne quelques contraintes pragmatiques, linguistiques 

etc) seront appréciées par de (très) bonnes notes. 

 

 

http://www.commeaucinema.com/film/joyeux-noel,37823
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RROOLLUULL  ȘȘII  IIMMPPOORRTTAANNȚȚAA  SSFFÂÂNNTTUULLUUII  ÎÎMMPPĂĂRRAATT  

CCOONNSSTTAANNTTIINN  CCEELL  MMAARREE  ÎÎNN  ÎÎNNCCEETTAARREEAA    

PPEERRSSEECCUUȚȚIIIILLOORR  ȘȘII  ÎÎNN  RREECCUUNNOOAAȘȘTTEERREEAA  

CCRREEȘȘTTIINNIISSMMUULLUUII  CCAA  RREELLIIGGIIEE  LLIICCIITTĂĂ  
 

prof. Maria-Antoanela BEREA 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Împăratul Constantin cel Mare s-a născut la Naissus/ Niș într-o zonă 

de latinizare absolută1, tatăl său fiind unul din caesarii deveniți auguști prin 

retragerea din 11 mai 305. El a fost proclamat August în 306 de către legiu-

nile britanice. În confruntările războiului civil, Maximin și Galeriu au pierit, 

iar Licinius, fost ofițer al lui Galeriu, s-a văzut nevoit să facă față planurilor 

lui Constantin, pe a cărui soră o luase în căsătorie în 311. Cei doi au semnat 

împreună Edictul de la Milan în 313. Conflictul dintre ei a izbucnit în 324, 

din inițiativa lui Constantin, așa cum mărturisesc Eutropius și Zosimus.2 

Dorința de a reface unitatea imperiului din punct de vedere politic, adminis-

trativ și religios a dus la învingerea lui Licinius, apoi la exilul și executarea 

sa la Thesalonic. 

Constantin a luat decizii dure în politică, dar și în viața personală. În 

307, la Colonia Augusta Trevorum/Trier, s-a căsătorit cu fiica lui Maximian, 

Fausta, renunțând la Minervina, care îi dăruise primul lui fiu, Crispus. Din a 

doua căsătorie, Constantin a avut 5 copii. În anul 326, Constantin l-a ucis3 

pe fiul său mai mare, Crispus, acuzat pe nedrept de adulter cu Fausta. Cris-

pus, ca și Fausta, rămăsese păgân, ceea ce impune ca mobil al execuției din 

Istria o decizie politică. În același an, dându-și seama de greșala făcută, 

Constantin a omorât-o și pe soția sa, în baie, după o căsnicie de 19 ani, pri-

mind damnatio memoriae (ștergerea din inscripțiile și înscrisurile publice) în 

concordanță cu practicile romane ale epocii. 

Decizia de a folosi simbolul creștin al chrismei rămâne încă sub sem-

nul întrebării, căci istoricii își dispută motivele. Să fi folosit împăratul con-

textul creștin pentru a accentua caracterul sacru al funcției sale? Căci el s-a 

prezentat mai apoi ca „episcop din afară”, egalul apostolilor, ISAPOSTO-

                                                 
1 Nicolae Iorga, Istoria vieții bizantine, București, 1974, p. 27; 
2 Nicolae Bănescu, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Anastasia, București, 2000, p.45; 
3 Ioan M. Bota, Istoria Bisericii universale și a Bisericii românești de la origini până în zi-

lele noastre, p. 20; 
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LOS. Sau poate că a avut cu adevărat chemarea divină și a pus astfel fun-

damentul teologiei creștine, al puterii imperiale ce se regăsește în imaginea 

împăratului bizantin.4 Altfel nu se explică intervenția sa încă de la primul 

conciliu de la Lateran din 313, ce a combătut erezia africană donatistă, nici 

urmarea conciliului la Arelas/Arles, în 314, când a luat personal hotărârile 

necesare pentru păstrarea unității imperiului. Apoi a fost preocupat de noua 

erezie ariană ce plasa pe Hristos în poziție de inferioritate, ceea ce a dus, 

urmând sugestia episcopului spaniol Ossius al Cordobei, la convocarea con-

ciliului de la Niceea în 325. Coeziunea religioasă a credinței primea direcții 

clare prin consubstanțialitatea lui Hristos cu Tatăl, precum și prin fixarea re-

gulilor pentru data Paștelui.5 În urma deciziilor luate în cadrul Sinodului I 

Ecumenic, care nu au luat în calcul pretențiile de primat episcopal ale Scau-

nului Romei, nici unul dintre papi nu a purtat vreodată numele de Constan-

tin. 

Decizia de a accepta în dispozitivul militar soldați de origine germani-

că a avut ca mobil înlocuirea cohortelor vechi pretoriene ale gărzii imperia-

le. Împăratul Constantin și-a asigurat astfel aderența trupelor la cauza pentru 

care lupta. Dar nu a prevăzut încreștinarea vizigoților de episcopul Ulfila de 

credință ariană, iar structura creată de el a avut după moartea sa urmări im-

portante și grave privind pacea religioasă a imperiului.  

Deplasarea spre Orient prin întemeierea unei noi capitale a avut moti-

vele ei strategice. Prin inaugurarea oficială de la 11 mai 330, împăratul s-a 

rupt de structurile vechii credințe politeiste, afirmând de la început vocația 

de oraș creștin a Byzantionului. El a edificat basilicele Sfânta Sofia și a 

Sfinților Apostoli, consfințind deplasarea centrelor de interes ale imperiului, 

în detrimentul rolului Romei.6 

Jacob Burkhardt, Edward Schwartz, Adolf Harnack văd deciziile îm-

păratului Constantin cel Mare prin prisma pregătirii unei monarhii universa-

le, în contextul în care victoria creștinismului în Asia Mică era clară înainte 

de epoca lui Constantin.7Acesta dovedea astfel prezență de spirit și geniu 

politic. Gaston Boissier consideră că decizia de a utiliza faimosul labarum 

doar a contracarat sacrificiile săvârșite la Roma de către Maxențiu, sacrificii 

ce impresionaseră armatele. 

Istoricul francez Léon Homo îl prezintă însă pe împăratul Constantin 

evoluând ca și tatăl său puțin câte puțin, de la un monoteism solar, înainte 

                                                 
4 Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei, Editura Humanitas, București,1997, 

pag, 100; 
5 Idem, pag. 101; 
6 Idem, pag.102 
7 Nicolae Bănescu, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Anastasia, București, 2000, pag.47; 
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de Pons Milvius, către un cult solar purificat, care sfârșește prin a lua forma 

unui adevărat deism.8 Pe de altă parte, A.A. Vasiliev, socotind aplecarea lui 

Constantin spre creștinism ca sinceră, nu poate lăsa deoparte vederile politi-

ce revoluționare ale împăratului, căruia creștinismul îi era util.  

Cea mai pertinentă opinie o prezintă însă medievistul francez François 

Lot care accentuează faptul că creștinismul era răspândit mai ales în Pars 

Orientis, iar o decizie imprudentă care să expună pe împărat oprobiului unui 

imperiu politeist era periculoasă, căci armata, singura forță reală a statului, 

era păgână.9 Și atunci numai o concluzie este plauzibilă: împăratul Constan-

tin a cedat unui impuls subit, de ordin patologic sau divin. El a menajat o 

vreme politeismul, favorizând apoi creștinismul, gravând LABARUM pe 

monede. Acest act de sinceritate este apărat de numismatul Jules Maurice. 

Mai mult, inconsecvențele atitudinii împăratului, ca și crimele sale, au fost 

contradicții ale sincerității sale religioase, după savantul olandez D. C. Hes-

seling.10 

În Orient Dioclețian, Galeriu ca idol al armatei, precum și Maximin 

duseseră un război de exterminare a creștinilor, pe când în Occident Maxen-

tius a favorizat credincioșii Romei, oprind persecuția și restabilind ierarhia 

bisericească, restituind bunurile bisericești confiscate;11 Constantius Chlor 

nu a executat edictele de persecutare, iar Constantin s-a convertit din con-

vingere. Aceasta este teoria bizantinologului belgian Henri Grégoire. Împă-

ratul a scutit clerul de impozite, de sarcini și de servicii de stat, în 318 a dat 

privilegii tribunalelor episcopale, în 321 a dat Bisericii drept de moștenire. 

Iberia/Georgia a adoptat creștinismul în timpul domniei lui; în Armenia, re-

gele Tiridate III a fost convertit la creștinism, iar regatul său a devenit ofici-

al creștin la începutul sec. IV.  

După unele izvoare, la Paștele din 337, împăratul Constantin a început 

să se simtă rău; a dorit să fie botezat de către episcopul Eusebiu de Cezare-

ea/ Silvestru al Romei, iar după botez a purtat numai veșminte albe precum 

ale unui neofit creștin, în locul veșmintelor imperiale. În ziua de Rusalii, 22 

mai, a murit ca și creștin la Nicomidia/Izmit în Turcia. Trupul primului îm-

părat roman creștin a fost dus cu escortă la Constantinopol și expus pe un 

catafalc de onoare în Palatul imperial. 

În timpul domniei sale a început o eră nouă, urmând credinței lui și a 

Sfintei sale mame Elena. „Sfinții Împărați Constantin și Elena au înființat, 

sprijinit sau au încurajat activitatea a numeroase așezăminte sociale, precum 

                                                 
8 Idem, pag.48; 
9 Idem, pag.51; 
10 Idem, pag.52; 
11 Idem, pag.54-55. 
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orfelinate, spitale, leprozerii, așezăminte pentru săraci, pentru fecioare sau 

văduve, pentru primirea străinilor. Împărăteasa Elena s-a implicat în con-

struirea la Constantinopol a unui azil pentru văduve, precum și a unor așe-

zăminte pentru primirea străinilor la Ierusalim, Constantinopol și Sevastia. 

În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați Constantin și Elena au între 

ei așezată Sfânta Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit Crucea pe 

cer, iar Sfânta Elena în pământ. Icoana lor transmite astfel un sens duhovni-

cesc, înțelegând că Sfânta Cruce, semnul iubirii jertfelnice a Fiului lui 

Dumnezeu întrupat, unește tainic cerul și pământul, lumea nevăzută și cea 

văzută, cele inteligibile și cele sensibile, în iubirea infinită și eternă a Preas-

fintei Treimi. În lumina acestui tip de înțelepciune divină, Sfinții Împărați 

Constantin și Elena au înțeles că, după modelul și cu puterea lui Hristos, iu-

birea jertfelnică pentru binele celor mulți este flacăra și puterea misiunii 

creștine în lume. 

Sfinții Împărați Constantin și Elena au promovat și au protejat dezvol-

tarea artei și arhitecturii creștine prin construirea de lăcașuri de închinare pe 

tot teritoriul Imperiului: două biserici în Ierusalim (a Învierii și a Înălțării), 

una în Bethleem (a Nașterii Domnului), mai multe biserici în Constantino-

pol, în Roma, în Trier (Germania), în Nicomidia, precum și în Antiohia. To-

todată, prin construirea noii capitale la Constantinopol – inaugurată în 11 

mai 330, Sfântul Împărat Constantin a rămas în istoria lumii ca fondator de 

civilizație și cultură creștină și cel care a zguduit din temelii păgânismul și 

idolatria.”12 
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prof. Gabriela BLAGA 

Colegiul Național de Informatică 

Piatra-Neamț 

 

Problema determinării drumului hamiltonian s-a dovedit deosebit de 

dificilă, neexistând nici acum un algoritm care să rezolve problema în timp 

polinomial și nici măcar o metodă simplă prin care să se decidă dacă într-un 

graf dat există sau nu drumuri hamiltoniene. Există însă mai mulți algoritmi, 

unii exacți alții heuristici, care reușesc, într-un caz sau altul, să rezolve pro-

blema satisfăcător și în timp util. 

În cazul în care graful nu are circuite putem folosi pentru determinarea 

unui drum hamiltonian, algoritmul lui Chen.  

Fie G = (X,U) un graf orientat fără circuite, cu n vârfuri: X = {x1, x2, 

… , xn}.  

Gradul exterior al vârfului xi în graful G, se notează  cu d+(xi) și este 

egal cu numărul de arce care au ca extremitate inițială pe xi. 

Numim putere de atingere a unui vârf xi în graful G, numărul de vâr-

furi la care se poate ajunge din xi.  

Puterea de atingere se notează cu p(xi), 1i n și evident p(xi)d+(xi). 

Vom considera că am calculat matricea drumurilor D și puterile de 

atingere ale tuturor vârfurilor. 

Dacă în graful G există un drum de la vârful xi la vârful xj atunci evi-

dent p(xi) > p(xj), deoarece în orice vârf în care se poate ajunge din xj se 

poate ajunge și din xi dar din xj nu se poate ajunge în xi pentru că nu există 

circuite. 

 

Teorema 1 (Chen) Un graf cu n vârfuri, fără circuite conține un drum 

hamiltonian dacă și numai dacă există relația: 

 
 

2

1
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i  

Demonstrație   

“” Fie H un drum hamiltonian. Presupunem că vârfurile grafului au 

fost notate în ordinea în care apar în acest drum. Atunci din orice vârf xi se 
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poate ajunge în toate vârfurile cu indice mai mare și numai în acestea (altfel 

ar exista circuite) și deci puterea unui vârf xi este n – i, de unde:   

 


n

i

ixp

1

 = (n – 1) + (n – 2) + … + 1 + 0 = 
 

2

1nn
 

“” Ordonând vârfurile în ordinea descrescătoare a puterii lor de 

atingere (i > j  p(xi) < p(xj)) și cum graful nu are circuite, vom obține o 

matrice D cu toate zerourile deasupra diagonalei (evident pe o poziție (i,i) 

nu se află nici un 1 iar dacă ar fi un 1 pe poziția (i,j) cu i > j ar însemna că 

din xi se poate ajunge în xj, deci în toate vârfurile în care se poate ajunge din 

xj, iar din xj nu se poate ajunge în xi, deci p(xi) > p(xj) în contradicție cu ipo-

teza de ordonare a nodurilor). Cum deasupra diagonalei sunt 
 

n

nn 1
 poziții 

iar suma puterilor vârfurilor este chiar 
 

n

nn 1
 rezultă că toate pozițiile de 

deasupra diagonalei sunt 1. Aceasta înseamnă că există toate arcele de forma 

(xi,xi+1) (altfel n-ar exista drum de la xi la xi+1, deoarece toate drumurile au 

indicii vârfurilor în ordine descrescătoare) și deci drumul hamiltonian va fi 

(x1, x2, … , xn) q.e.d. 

 

Teorema 2 Dacă într-un graf orientat fără circuite există un drum ha-

miltonian atunci acesta este unic. 

 

Demonstrație Deoarece un drum hamiltonian se identifică cu o per-

mutare a vârfurilor grafului, existența a două drumuri hamiltoniene implică 

existența a două permutări distincte a vârfurilor grafului și cum două permu-

tări distincte diferă prin cel puțin o inversiune vor exista două vârfuri xi și xj 

în ordinea xi  xj pe un drum și invers pe celălalt, existând deci un drum 

atât de la xi la xj cât și de la xj la xi, cele două formând împreună un circuit, 

în contradicție cu ipoteza. 

 

Pe aceste teoreme se bazează algoritmul lui Chen de determinare a 

drumului hamiltonian într-un graf orientat fără circuite: 

 

Pasul1. Se consideră graful dat prin matricea de adiacență A  

Pasul2. Se calculează matricea drumurilor D 

Pasul3. Dacă există un indice i cu Dii = 1 atunci graful are circuite, rezultă 

că nu se poate aplica algoritmul lui Chen și algoritmul se oprește. Dacă nu, 

se trece la pasul 4. 

Pasul4. Se calculează puterile de atingere pentru fiecare vârf. 
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Pasul5. Dacă nu se verifică relația  
 

2

1

1






nn
xp

n

i

i  atunci graful nu are 

drumuri hamiltoniene și algoritmul se oprește, altfel se trece la pasul 6. 

Pasul6. Se ordonează vârfurile în ordinea descrescătoare a puterilor lor de 

atingere și obținem drumul hamiltonian căutat. 

Exemplu: Se consideră graful neorientat din figura alăturată: 

Matricea drumurilor atașată grafului din desen este:  

0 0 0 0 1 

1 0 0 1 1 

1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

 

Deoarece d[i][i] = 0, pentru orice vârf i = 1;5,  graful nu are circuite. 

p(1) = 1; p(2) = 3; p(3) = 4; p(4) = 2; p(5) = 0 

 

Deoarece  


n

i

ixp

1

=10=5*(5-1)/2 în graf există drum hamiltonian.  

Au loc  inegalitățile:  p(3) > p(2) > p(4) > p(1) > p(5) deci drumul hamilto-

nian va fi  = (3; 2; 4; 1; 5). 

 

Programul C++ corespunzător algoritmului va fi: 

#include <iostream> 

#include<fstream> 

using namespace std; 

 

ifstream f("matrice.in"); 

int a[101][101],n; 

struct nod{int x,p;} v[101]; 

 

 

void citire() 

{ 

    f>>n; 

    for(int i=1;i<=n;i++) 

        for(int j=1;j<=n;j++) 

            f>>a[i][j]; 

    f.close(); 

} 

 1 
 2 

 3 

 5 

 4 
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void drum() 

{ 

    for(int k=1;k<=n;k++) 

        for(int i=1;i<=n;i++) 

            for(int j=1;j<=n;j++) 

                if(a[i][j]==0)a[i][j]=a[i][k]*a[k][j]; 

} 

 

int circuit() 

{ 

    for(int i=1;i<=n;i++) 

    if(a[i][i]==1)return 1; 

    return 0; 

} 

 

int puteri() 

{ 

    int t=0; 

    for(int i=1;i<=n;i++) 

    { 

        v[i].x=i; 

        v[i].p=0; 

        for(int j=1;j<=n;j++) 

            {v[i].p=v[i].p+a[i][j]; 

             t=t+a[i][j]; 

            } 

    } 

    if(t==n*(n-1)/2) return 1; 

    return 0; 

} 

 

void ordonare() 

{int ok,i,nr=0; 

struct nod aux; 

do{ok=0; 

   for(i=1;i<n-nr;i++) 

    if(v[i].p<v[i+1].p){aux=v[i];v[i]=v[i+1];v[i+1]=aux;ok=1;} 

   nr++; 

   } 

   while(ok); 



Algoritmul lui Chen 

 81 

} 

 

void afis() 

{ 

    for(int i=1;i<=n;i++) 

      cout<<v[i].x<<' '; 

} 

int main() 

{ 

    citire(); 

    drum(); 

    if(!circuit()) 

      if(puteri()) 

      { 

          ordonare(); 

          afis(); 

      } 

      else cout<<"nu respecta sirul de puteri"; 

      else cout<<"exista circuit"; 

    return 0; 

} 
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ÎÎNNTTÂÂLLNNIIRREE  CCUU  NNIIEETTZZSSCCHHEE  
 

prof. Emil BUCUREŞTEANU 
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Piatra-Neamţ 

 

În perioada când mi-am făcut studiile, anii 

cincizeci, la Facultatea de Filosofie a Universită-

ții București, biblioteca avea două fonduri de do-

cumentare, unul cu acces liber și altul de unde se 

putea citi o carte numai cu aprobări speciale. Ca-

re erau aceste opere, este lesne de înțeles pentru 

cei care au trăit perioada comunistă; erau cărți 

care ar fi influențat negativ „educația” studenți-

lor, fiind considerate un pericol social. Printre 

autorii tabu pentru acele timpuri era și Friedrich 

Nietzsche. Din informațiile care ajungeau până 

la urechile noastre, filosofia nietzscheană ar fi 

stat la baza ideologiei naziste privind rasa ariană, 

rasă superioară și de aici ura, în special, asupra evreilor.  

Timpul a trecut și fiind eu însumi antrenat în fel de fel de activități, 

Nietzsche a rămas pentru mine, ca și pentru majoritatea intelectualilor din 

România, un necunoscut; altele erau sarcinile (nu are rost să le spun), dar și 

preocupările. Am intrat în relație cu opera lui Nietzsche după Revoluție, dar, 

folosindu-mă de vorba din popor, niciodată nu-i prea târziu, am decis că nu 

voi muri prost, cel puțin din acest punct de vedere. Continuând acest rațio-

nament, exprimat, nu în abscons, putem afirma că și cei mai mari savanți 

mor tot „proști”, toate cunoștințele omenirii nu le poate deține nimeni. Aces-

te ultime aserțiuni sunt, să zic așa, niște scuze, sau o atitudine autocritică din 

partea-mi, deși nu cred că interesează pe cineva acest fapt. 

* * * 

 În 1992, aproape imediat după Revoluție, Editura Humanitas a publi-

cat o selecție din aforismele și scrisorile lui Friederich Nietzsche, făcută de 

Amelia Pavel. Tot dumneaei semnează traducerea din limba germană și o 

documentată prefață.  

Fără a neglija lectura aforismelor, ci mai mult din rațiuni practice, da-

că scrii despre ele formulând idei generale, o tratare globală, se pierde valo-

rosul conținut de idei pe care îl are fiecare aforism în parte. Problemele sunt 

atât de diverse și atât de multe, încât este greu, dacă nu imposibil, să faci o 
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sistematizare, o clasificare după un anumit criteriu fără să se piardă din va-

loarea intrinsecă a ideilor exprimate. Dacă ai curajul să scrii despre fiecare 

aforism în parte rezultă o nouă carte mult mai voluminoasă, și vorbind în 

termeni nietzscheeni, ar trebui zu eineme super Mann, cel puțin egal creato-

rului lui Zarathustra. Eu nu mă consider un asemenea supermann și nu mă 

voi avânta într-o asemenea expediție filosofică.  

Cele ce scriu în continuare nu se constituie într-o critică a gândirii lui 

Nietzsche, ci o proprie clarificare a unor idoli de care eram stăpânit din di-

verse motive, unele lesne de înțeles de trăitorii timpurilor mele. Dacă cele 

scrise de mine vor fi de folos și altor persoane, ca informație, cu atât mai bi-

ne. 

 Un alt motiv pentru care nu mă ocup de Aforisme în aceste însemnări 

este că, ab inițio, m-a interesat evoluția lui Nietzsche mai întâi ca om și apoi 

ca filosof -așa cum a vrut să fie considerat, sau ca filolog, poet, cum a fost - 

dacă structura lui psihică se potrivea, desigur, peste timp cu ideologia fascis-

tă. Din scrisorile dintre oameni, prieteni sau dușmani, precum și scrisorile 

familiale, descoperi mult mai multe trăsături de caracter ale unui autor decât 

din opera sa, chiar și cea beletristică, poezie sau proză. 

Lecturând scrisorile lui Nietzsche, în total optzeci și șase câte au fost 

selectate de Amelia Pavel dintr-un număr destul de mare, se zice că Niet-

sche ar fi lăsat vreo cinci sute, aș afirma că ele alcătuiesc un adevărat roman, 

epistolar, atât prin bogăția de idei cuprinsă, prin faptele povestite, dar și prin 

calitatea exprimării. O viziune mai completă despre personalitatea lui Niet-

zsche, în special structura lui psihică, rezultată din epistole, am avea dacă 

autoare ne-ar fi prezentat și răspunsurile prietenilor la scrisori. Poate, viito-

rul ne va rezerva și o asemenea bucurie de trăiri spirituale. 

 Pornind de la această idee voi încerca să fac o scurtă cronică, sau re-

cenzie, a Scrisorilor, încercând să revelez cât mai multe din ideile nietzsche-

ene, încadrându-mă, pe cât posibil, în canoanele unei cronici literare sau 

unui succint rezumat. 

* * * 

Friedrich Nietzsche a apărut pe lume în ziua de 15 octombrie 1844 în 

localitatea R cken din Germania. Este fiul unui preot protestant. După 

moartea acestuia (informații despre decesul lui nu am găsit nici în Aforisme 

și scrisori, nici în Așa grăit-a Zarathustra, nici în Dincolo de bine și de rău 

și nici pe Wikipedia, nici în Antologia filosofică Editura Școalelor 1943) 

familia, alcătuită din Franziska, mamă, și Elisabeth, soră, și el, Fritz, cum îi 

spuneau acasă, s-a mutat la Naumburg. Aici copilul Nietzsche a urmat școa-

la primară și prima treaptă a gimnaziului. Își continuă studiile la „Schulpfor-

ta”, școală renumită pentru instrucția profundă ce se făcea în domeniul dis-
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ciplinelor umaniste clasice, elenă și latină. Își adâncește pregătirea în filolo-

gie clasică și filosofie la Bonn și Leipzig având un renumit profesor în do-

meniu, Ritschl. La recomandarea acestuia la vârsta de 25 de ani, ocupă o ca-

tedră la Universitatea din Basel (Elveția) și va funcționa doar zece ani.  

Primele scrisori, așa cum reiese din cartea amintită, prezentate într-o 

ordine cronologică, sunt cele de la Pforta. Sunt adresate cu precădere famili-

ei. Sunt pline de afecțiune, Dar nu numai atât. Din aceste scrisori desprin-

dem preocuparea lui Nietzsche, încă de dinainte de a fi student, pentru o te-

meinică pregătire. [...] Bineînțeles că eu mă străduiesc ca ceea ce (așa este 

traducerea) studiez să studiez temeinic. Dar cu atât mai grea devine alege-

rea, cu cât trebuie cătată specialitatea în care poți spera să realizezi ceva 

pe deplin, va nota Nietzsche, într-o scrisoare adresată mamei care, după spu-

sele Ameliei Pavel în prefața cărții, ar fi preferat ca fiul să urmeze calea ta-

tălui, studiul Teologiei și nu filologia și filosofia cum a făcut, și, de aceea, 

de aici a urmat o răcire a relațiilor dintre ei. În aceleași scrisori, precum și în 

altele de mai târziu, Nietzsche va purta discuții, în special cu soră-sa, pe te-

me de cultură, mai ales muzicală, dar și despre cariera care și-a ales-o. 

Peste tot pe unde a trecut, gimnaziu, liceu, universitate, Nietzsche și-a 

făcut prieteni. Față de aceștia a avut o comportare de adâncă fidelitate în re-

lațiile de amiciție. Scrisorile către ei încep cu Dragul meu prieten, Dragi 

prieteni. În scrisoare, către Carl von Gersdorff, căruia îi murise un frate, 

pentru a-l consola îi amintește o cugetare a vechilor greci: favoriții zeilor 

mor de timpuriu iar epistola și-o încheie cu sintagma, Fidelul, dar și adânc 

îndureratul tău prieten. Pentru a mai sublinia încă o dată loialitatea lui Niet-

zsche față de prieteni mai citez doar propoziția Semper nostra manet amici-

ția (Rămână veșnică prietenia noastră – n. trad. Amalia Pavel). 

 În scrisorile sale le spune prietenilor bucuriile, de pildă cum a petre-

cut de Crăciun, cum și-a făcut stagiul militar, de care nu era prea încântat fi-

indcă nu avea timp pentru lecturi, la ce spectacole muzicale a fost, făcându-

le și critica de rigoare. 

Nietzsche a avut o sănătate șubredă. Încă de la Pforta își anunța fami-

lia că este răcit. Într-o scrisoare către Carl Fuchs datată iulie 1877 îl anunță 

pe acesta că, din cauza bolii va trebui să părăsească Universitatea din Basel. 

Din octombrie până în mai am fost la Sorrento împreună cu trei prieteni, 

inclusiv durerile mele de cap. Peste șapte ani, într-o scrisoare către familie, 

trimisă de la Nisa, consideră că Baselul a avut o influență negativă asupra 

sănătății sale și că regretă că nu s-a ocupat mai mult de acest aspect al vieții. 

Suntem serios pedepsiți pentru ignoranța noastră; dacă m-aș fi preocupat la 

timpul potrivit de problemele medicale, climaterice…în loc să mă ocup de 

Theogonis și Laerțiu Diogene, n-aș fi un om pe jumătate condamnat la piei-

re. Tot de la Nisa, peste trei ani, îi comunică lui Georg Brandes că Am re-
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nunțat la catedra mea universitară. Sunt pe trei sferturi orb. Din aceeași 

scrisoare aflăm și despre stare de spirit a lui Nietzsche. Își scrisese o compo-

ziție orală Imn către viață, destinat să rămână și să fie cântat spre pomeni-

rea mea. 

Era în decembrie 1887. Nietsche avea doar 43 de ani. După acea dată 

îi apare doar Ecce Homo. Moare în 1900, înainte ca în 1901 să ajungă la 

Versailles, cum își pusese în gând și-i comunicase prietenei sale Malwida 

von Meysenbug. 

Firește, oricine citește acest „buletin medical” se așteaptă ca filosofia 

lui Nietzsche, ca și întreagă lui creație, a fost compozitor, și nu unul de mâ-

na a doua, poet, filolog, să aibă un caracter pesimist. Această așteptare este 

cu atât mai mult întemeiată dacă ținem cont că pe Nietzsche trei lucruri îl re-

laxau …relaxări alese – Schopenhauer al meu, muzica lui Schumann și… 

plimbările solitare. Pentru Schopenhauer Orice plăcere e negativă, pe când 

durerea e pozitivă (Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, editura 

Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, Chișinău, 1994, p. 242.) Titu Maiorescu, primul 

traducător al lui Schopenhauer la noi, formulează categoric: Schopenhauer 

este filosoful pesimismului, amintind tocmai aserțiunea transcrisă mai sus 

din cartea citată, tradusă și publicată în ianuarie 1890, ediția a doua, specifi-

cație făcută în introducere, Or, pentru Nietzsche, rezultă din scrisori că sufe-

rințele produse de boală nu-i aduceau fericire, ci din contră. Într-o scrisoare, 

destul de lungă trimisă surorii sale Elisabeth, de la Bonn, în a doua zi de du-

pă Rusalii, povestește cu lux de amănunte despre distracțiile, chiar cu carac-

ter bahic, la care a participat, din care se deduce că era fericit chiar mulțu-

mit. De altfel, după anii tinereții, Nietzsche nu va mai fi atât de entuziasmat 

de filosofia schopenhaueriană. Încă de pe vremea când scriam mica mea lu-

crare despre Schopenhauer, nu mai credeam ferm în aproape niciunul din 

toate punctele dogmaticii lui (Scrisoare către Paul Deussenn, august 1877) În filo-

sofia ambilor gânditori vom găsi folosită adesea noțiunea Voință. Opera de 

bază a lui Schopenhauer este Lumea ca voință și reprezentare. La Nietzsche 

coloana vertebrală a operei sale este conceptul voința de putere. 

Că durerea nu este izvor pentru o fenomenologie pesimistă, nu numai 

că rezultă din întreaga activitate a lui Nietzsche, și mai ales din cea spiritua-

lă, dar el își exprimă, într-o scurtă notă, calificată aforism, și concepția la 

chestiunea în discuția acestui material. Într-o scriere de o pagină de carte 

format obișnuit, A5, răspunde la întrebările dacă Boala îl face pe om mai 

bun, dacă domolirea europeanului în ultimul mileniu poate fi privită ca ur-

mare a unei lungi suferințe (…), dacă moralitatea noastră - fragila noastră 

moralitate europeană modernă (…) sunt expresia unui regres fiziologic. 

Răspunsul este negativ, fiindcă dacă așa ar sta lucrurile ar trebui să admitem 

un gând stupid și anume: cu cât un om se simte mai sănătos, mai puternic, 
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mai bogat, mai fertil, mai întreprinzător, cu atât va deveni mai «imoral», 

virtutea ar deveni lucrul cel mai scump din lume și cu ajutorul ei pământul 

ar deveni un spital.  

 Boala deși l-a împiedicat pe Nietsche să-și continue cariera de profe-

sor universitar, deși părăsirea acesteia a avut și alte motive, în primul rând 

de a avea mai mult timp pentru elaborarea și tipărirea operei sale filosofice 

(La Basel era profesor de filologie clasică) nu l-a oprit de la întâlnirile prie-

tenești și, mai ales, în a se „instrui” continuu. Îl citește pe Spinoza și îl de-

clară ca un bun coleg de idei, că nu este singur în ceea ce privește expedițiile 

lui filosofice, îl citește pe Dostoievski și are toată admirația față de operele 

marelui scriitor rus, răspunde criticilor, poartă polemici, în special privind 

ruperea prietenii cu Wagner.   

Citind biografiile celor doi titani amintiți, ai gândirii filosofice germa-

ne din secolul 19, întâlnești multe similitudini. Aș aminti, în primul rând, că 

familiile au vrut ca celebrele lor odrasle să urmeze alte căi în viață. Mama 

lui Nietzsche, după cum am spus, dorea ca Friedrich să continue tradiția ta-

tălui, de pastor. Schopenhauer făcea parte dintr-o familie de negustori, boga-

tă. Forțat de tatăl său, urmează școli comerciale, dar imediat după moartea 

acestuia le părăsește și se preocupă de medicină și filozofie. Amândoi se 

remarcă printr-o pregătire temeinică încă din tinerețe. La 25 de ani Scho-

penhauer își ia doctoratul. Nietzsche la 25 de ani este deja profesor la Uni-

versitate din Basel. Amândoi își trădează mentorii. Schopenhauer pretindea 

că duce mai departe filosofia lui Immanuel Kant. Numai că filosoful din 

Königsberg considera că lucrul în sine, das Ding an sich, nomenul, ne ră-

mâne necunoscut, în timp ce Schopenhauer pornind de la ideea că omul este 

și lucru în sine și fenomen poate surprinde esența lucrurilor acea parte din 

spatele lumii fenomenale.  

 Atât Schopenhauer cât și Nietzsche au ca substrat al pregătirii lor cul-

tura elenă, numai că ultimul este influențat hotărâtor de presocratici, iar ce-

lălalt, în special, de filosofia lui Platon. Și receptarea lor în România are ce-

va asemănător. Românii, mă refer desigur la intelectualitatea de marcă din 

țara noastră, au intrat în contact cu filosofia celor doi gânditori, a lui Scho-

penhauer prin traducerile făcute de Titu Maiorescu, iar a lui Nietzsche prin 

cele ale lui Constantin Rădulescu Motru, doar după moartea lor. Opera lui 

Nietzsche intrând în circuitul cultural românesc mai mult după Revoluția 

din Decembrie. Aș mai aminti faptul că ideile lor s-au bucurat de mai multă 

apreciere spre sfârșitul vieții, sau după ce a trecut pragul final al acesteia. 

Deși a avut mulți prieteni, paradoxal, Nietzsche a fost un singuratic, în 

special după părăsirea profesoratului de la Universitatea din Basel. Poate 

boala l-a dirijat spre această stare existențială. Colinda stațiunile din Elveția, 

Franța și Italia în căutarea sănătății, scria cu o voință furibundă, se interesa 
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de tipărirea propriilor lucrări pe care le trimetea cunoscuților, odată cu pro-

priile păreri despre ele. 

Nietzsche a fost un maestru al stilului, recunoscut de către cititori săi, 

care nu erau de mâna a doua. De altfel, conștient că scrierile sale nu erau 

adresate vulgului, ci elitelor, era mulțumit că este citit de oameni aleși, și în 

fața acestora era plin de sine. Imputându-i-se că scrie prea mult în limba la-

tină, consideră acuzația ca un merit. Wagner spunea odată (citat din scrisoa-

re către doctorul Heinrich von Stein) despre mine că scriu latinește și nu în 

germană: ceea ce este și adevărat și agreabil de auzit. Amintindu-i faptul că 

originea lui este poloneză – Examinați-mi numele: strămoșii mei au fost niș-

te nobili polonezi, (Nici Immanuel Kant nu era un german pur: era fiul unui 

curelar de origine scoțiană) mama bunicului meu mai era o poloneză – îi 

spune că deși este un semigerman, pretind că înțeleg din arta limbajului mai 

mult decât le este posibil germanilor s-o facă. Această stare de mulțumire și 

de o oarecare emfază privind stilul său, contribuția la îmbogățirea limbii 

germane, ducând modestia peste limitele acceptate, exprimându-mă eufe-

mistic, o aflăm dintr-o scrisoare adresată lui Erwin Rohde, filolog de seamă 

și prieten apropiat al lui Nietzsche, în care îi mărturisește. […] îmi imaginez 

că, prin acest Zarathustra, am dus limba germană la punctul desăvârșirii ei. 

După Luther și Goethe mai era necesar un al treilea pas. Nietzsche după 

aceea îi spune prietenului că îl întrece pe Goethe în liniatura mai riguroasă, 

mai virilă, fără însă a cădea ca Luther în grosolănie. Continuă cu Stilul meu 

este un dans; un joc al simetriilor de orice fel, precum și un salt dincolo de 

aceste simetrii. Pe aceeași temă Nietzsche îi spune lui Rohde: […] am ră-

mas poet până la ultima limită a acestui concept… 

 O fi lipsă de modestie sau conștiința genului privind realizările sale și 

rolului pe care-l are? 

Nietzsche a fost un burlac. Cartea despre care discutăm înseriază și câ-

teva scrisori adresate unor femei. Nu par a fi scrisori de dragoste deși, cu-

prind apelative de adresare din care rezultă că relațiile erau apropiate. Con-

ținutul scrisorilor ne vorbește însă de niște relații de amiciție, nu par ale unui 

îndrăgostit, puteau să-l conțină și scrisorile adresate prietenilor. Totuși, 

Amalia Pavel, în introducere, ne informează că Nietzsche, ar fi dorit să se 

căsătorească cu Lou von Salomé, fiica unui general rus, scriitoare. Refuzul îl 

dezamăgește pe Nietzsche și într-o scrisoare către Malwida von Meysenbug, 

o altă prietenă de cugetări, ripostează dur. Domnișoara Salomé îl informase 

că s-a logodit iar el nu i-a răspuns. […] Acest soi de oameni, cărora le lip-

sește respectul față de ceilalți, trebuie evitat, mărturisește el Malwidei. O 

observație răutăcioasă din parte-mi ar fi că pentru cucerirea unei femei nu 

este suficientă numai voința de putere, că femeia este mai greu de descifrat 

decât filosofia, că nici cele mai profunde studii, fie ele și despre gândirea 
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greacă veche, nu te ajută. Vorbele frumoase ajută, au rolul lor, dar femeia 

e… femeie. 

Citind scrisorile lui Nietzsche, descoperi o personalitate complexă, cu 

intense și contradictorii trăiri spirituale, și cu dureroase, uneori dramatice, 

trăiri fizice. Nietzsche și-a conștientizat sfârșitul prea timpuriu și s-a aflat 

într-o luptă perpetuă cu sine însuși pentru a-și termina opera. Voința de pu-

tere teoretizată de el a rezultat și din această luptă sortită înfrângerii fizice. 

Nietzsche moare nemulțumit de societatea în care trăia, dar mulțumit de Așa 

grăit-a Zarathustra și celelalte scrieri ale sale. Contemporanii și urmașii în 

ale filosofiei și literaturii au avut ce scrie nefiind nici dincolo de bine și de 

rău și nici între bine și rău, adică într-o prezentare cenușie, ci s-au exprimat 

viu, colorat, cu puternic contrast în alb și negru. 
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OOPPEERRAAȚȚIIII  CCUU  FFUUNNCCȚȚIIII  CCUU  PPRROOPPRRIIEETTAATTEEAA  

DDAARRBBOOUUXX  
 

prof. Luminița Cozma 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Este interesant de văzut dacă, operând cu funcții ce au proprietatea 

Darboux, se păstrează această proprietate. Rezultatele următoare ne vor lă-

muri cu privire la acest aspect. 

Propoziție: Fie f:I  R o funcție și aR. Dacă fD(I) atunci 1) a + 

fD(I) 

         

 2) a · fD(I) 

Observație: Suma a două funcții cu proprietatea Darboux nu are, în 

general, proprietatea Darboux (când sumăm două funcții cu proprietatea 

Darboux putem obține orice fel de funcție). 

Exemplu :  

Fie f, g : R  R,   f(x) = 












0x,1

0x,
x

1
cos

  g(x) 

=












0x,0

0x,
x

1
cos

 

f + g : R  R   (f + g)(x) = 










0x,1

0x,0
 

Observăm că f și g au proprietatea Darboux pe R iar f + g nu are pro-

prietatea Darboux pe R 

Teoremă: (demonstrată de Sierpinski, 1956) 

Pentru orice funcție f : R  R, există două funcții f1, f2 : R  R , f1, 

f2D(R) astfel încât f = f1 + f2 

Propoziție: Dacă f : I  R* este o funcție cu proprietatea Darboux pe 

I atunci 
f

1
 are proprietatea Darboux pe I. 
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Demonstrație  

Presupunem fără a reduce generalitatea că f(I) ),0(R
*

 . Fie J 

un interval oarecare J I. 

 



































c

1
,

d

1
)J(fy,

y

1
Jx,

)x(f

1
)J(

f

1
(f(J) interval   f(J) = (c, 

d) ),0(  ) 

Observație: Produsul a două funcții cu proprietatea Darboux nu are, 

în general, proprietatea Darboux. 

Exemplu: 

Fie f : R  R*, f(x) = 












0x,6

0x,
x

1
sin7

 fD(R). Cum f  0, 

conform propoziției precedente, 
f

1
D(R), adică 
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1
sin7
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)x(
f

1
D(R) 

Notăm 
f

1
 cu g. Fie h : R  R, h(x) = 













0x,7

0x,
x

1
sin7

,  hD(R).  

Avem (h·g)(x) = h(x) ·g(x) = 












0x,
6

7

0x1

 D(R).   

Observație: Dacă f, g : I  R,  f, gD(I),  g(x)  0   Ix  atunci 

nu rezultă, în general, că 
g

f
 are proprietatea Darboux pe I . 

Exemplu: 

Considerăm funcțiile f : R  R,  f(x) = 












0x,3

0x,
x

1
cos3
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g : R  R*, g(x) = 













0x,2

0x,
x

1
cos3

 

f, gD(R) și g(x)  0    x R,  
g

f
: R  R, 






















0x,
2

3

0x,1

)x(
g

f
 

 D(R).  

În continuare vom considera o condiție mai tare decât fD(I) și anu-

me fP(I)  

 (f admite primitive pe I). 

Propoziție: Dacă f, g : I  R,  f, gP(I) și g(I)R* atunci 
g

f
D(I) 

Demonstrație (cu definiția) 

Fie    x1,x2 I cu x1 < x2 și fie un λ oarecare cuprins între 
)x(g

)x(f

1

1  și 

)x(g

)x(f

2

2 . Cum g(I)R* avem g(I) (0,  ) sau g(I) (– , 0). Presupunem 

g(I) (0,  ) și 
)x(g

)x(f

1

1  < λ < 
)x(g

)x(f

2

2 . Avem f(x1) – λ·g(x1) < 0 < f(x2) – 

λ·g(x2) 

Considerăm funcția h = f – λ·g. Cum P(I) este spațiu vectorial, rezultă 

că hP(I)   hD(I). Cum h(x1) < 0 < h(x2) rezultă că    c (x1, x2) as-

tfel încât h(c) = 0   

 f(c) –λ·g(c) = 0 . Cum g(c)  0 rezultă că 
)c(g

)c(f
 

Deci    x1,x2 I cu x1 < x2 și    λ oarecare cuprins între 
)x(g

)x(f

1

1  și 

)x(g

)x(f

2

2 ,         c (x1, x2) astfel încât 
)c(g

)c(f
   

g

f
D(I) 

Propoziție: Fie f : I  R,  fD(I),  g : J  R,  gD(J)  și f(I) J. 

Atunci  

 gof : I  R, gofD(I) (compunerea a două funcții cu proprietatea 

Darboux este o funcție cu proprietatea Darboux.) 

Propoziție: Fie f: I  R o funcție bijectivă. fD(I) dacă și numai da-
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că f-1D(I) .Vom nota cu D bij(I) = {f : I  I / f bijectivă și fD(I)} (D bij(I), 

o) are o structură de grup. 
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LLEEGGĂĂTTUURRAA  DDIINNTTRREE  CCLLAASSAA  FFUUNNCCȚȚIIIILLOORR  CCUU  

PPRROOPPRRIIEETTAATTEEAA  DDAARRBBOOUUXX    

ȘȘII  AALLTTEE  CCLLAASSEE  DDEE  FFUUNNCCȚȚIIII  ––  EEXXEERRCCIIȚȚIIII  
 

prof. Luminița Cozma 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Aceste tipuri de exerciții se abordează spre sfârșitul clasei a XII-a.     

Să se găsească locul următoarelor funcții în diagrama  

 

                                             R[a,b]             C[a,b]                   D[a,b] 

                                                P[a,b] 

                                  

  

 

 

         
● Se consideră funcția f : [–1, 1]  R,  

f(x) = 
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tă că nu există 

0x
0x

lim




f(x). Deci x = 0 este punct de discontinuitate de speța a 

II-a. În concluzie, funcția f nu este continuă pe [–1, 1]. 

Deoarece pentru xn = 0
n2

1



  avem f(xn) = 

      









 n22n2cosn22n2sin

n2

1
2 , rezultă că în 

vecinătatea lui 0 funcția nu este mărginită, deci funcția f nu poate fi integra-

bilă pe [–1, 1]. Observăm că 

2232
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Deoarece x = 0 este punct de discontinuitate de speța a II-a, funcția f 

poate, sau nu, să admită primitive. Calculăm 

3

2 2 2 1 2 ln
ln ln ln

3 3 3 3

2

x x x x x x
x xdx xdx x x x dx

x


 
 

        
 
 

    

4
.

9
x x C   Dacă f ar admite primitive atunci primitivele ar fi de forma  

F(x) = 
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Calculăm 

0x
0x

lim




F(x) = C1, 

0x
0x

lim




F(x) = C3, (am folosit faptul că 

0x
lim


0xlnxx  , care se calculează cu l’Hospital), F(0) = C2. Punem con-

diția de continuitate a funcției F în 0 și obținem C1 = C2 = C3 (notăm cu C) 

Atunci 
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Calculăm F’(0) și verificăm dacă este egal cu f(0):  
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(pentru calculul limitei xlnxlim
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 se folosește l’Hospital). 

Cum F’s(0) = F’d(0)   funcția F este derivabilă în 0 și F’(0) = 0; cum 

f(0) = 0 rezultă că F este primitivă a funcției f. În concluzie, funcția f admite 

primitive pe [–1, 1]. 

Deoarece f admite primitive pe [–1, 1] rezultă că f are proprietatea 

Darboux pe [–1, 1]. 

 

                                             R[-1,1]          C[-1,1]                   D[-1,1] 

                                                P[-1,1] 

                              f 

  

 

 

● Se consideră funcția f : [–1, 1]   R , f(x) = 










0x,1

0x,0
 . Să se gă-

sească locul acestei funcții în diagrama  

 

Rezolvare 

Cum f([–1, 1]) = {0, 1}, care nu este interval, rezultă că funcția f nu 

are proprietatea Darboux pe [–1, 1], deci ea nu admite primitive pe [–1, 1]. 

Funcția f este continuă pe [–1, 1] \ {0}, ls(0) = f(0) = 1  ld(0) = 0, deci f nu 

este continuă în x = 0. 

Considerăm restricțiile funcției f la intervalele [–1, 0] respectiv [0, 1]. 

Ele sunt f1(x) = 1,    x[–1, 0] și f2(x) = 










]1,0(x,0

0x,1
 

Cum f1 continuă pe [-1, 0] rezultă că este integrabilă pe [–1, 0]. 

Considerăm funcția g2 : [0, 1]  R, g2(x) = 0. Cum funcția f2 diferă de 

funcția g2 (integrabilă pe [0, 1]) într-un singur punct, rezultă că și f2 este in-

*

* 
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tegrabilă pe [0, 1]. Cum   f | [–1, 0] și f | [0, 1] sunt integrabile, rezultă că f 

este integrabilă pe [–1, 1] și   
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0

0

1

1

1

1|xdx0dx1dx)x(f  

 

                                             R[-1,1]          C[-1,1]                   D[-1,1] 

f                                                 P[-1,1] 

                                              

  

 

 

● Se consideră funcția f : [–1, 1]   R , f(x) = 










0x,1

0x,0
 . Să se gă-

sească locul acestei 

 

● Se consideră funcția f : [–2, 2]  R,  f(x) = 












0x,1

0x,
x

1
cos

. Să se 

găsească locul acestei funcții în diagrama  

 

Rezolvare 

Am văzut într-un exercițiu anterior, că funcția f  are proprietatea Dar-

boux pe R, deci ea are proprietatea Darboux și pe [–2, 2] 

Funcția g : [–2, 2]  R, g(x) = 












0x,0

0x,
x

1
cos

 se poate scrie ca su-

ma a două funcții h1 și h2 care admit primitive : h1, h2 : [–2, 2]   R, 

 h1(x) = 












0x,0

0x,
x

1
sinx2

  și  h2(x) = 












0x,0

0x,
x

1
sinx2

x

1
cos

 

Funcțiile admit primitive deoarece h1 este o funcție continuă, iar h2 es-

te derivata funcției H(x) = 












0x,0

0x,
x

1
sinx 2

 

Cum funcția noastră f(x) = g(x)    x[–2, 2] \ {0} și f(0)   g(0) re-

zultă că f nu admite primitive pe [–2, 2] 

*

* 

 

*

* 
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Este funcția integrabilă pe [–2, 2] ? Da, conform teoremei lui Lebes-

gue, f este integrabilă pe [–2, 2]   f este mărginită pe [–2, 2] și f continuă 

pe [–2, 2] aproape peste tot 

  

                                                

                 R[-2,2]                      C[-2,2]                     D[-2,2] 

                                   P[-2,2] 

 

 

 

         f 

 

● Se consideră funcția f : [–1, 5]  R, f(x)=










0x,e

0x,1xx

x

2

. Să 

se găsească locul funcției în diagrama  

 

Rezolvare 

Funcția f este continuă pe [–1,5] \ {0}(funcții elementare). Cum ls(0)= 

ld(0)= f(0) = = 1 rezultă că f este continuă și în 0, deci f este continuă pe [–1, 

5]. De aici rezultă că f admite primitive pe [–1, 5], este integrabilă pe [–1, 5] 

și are proprietatea Darboux pe [–1, 5] 

 

                                                

                         R[-1,5]                 C[-1,5]                      D[-1,5] 

   f                                                                   P[-1,5] 

 

 

 

 

● Se consideră funcția f : [0, 1]  R, f(x) = 










Q\Rx,0

Qx,1
 Să se gă-

sească locul funcției în diagrama 

 

Rezolvare 

Funcția f nu este continuă pe [0,1] (f nu este continuă în nici un punct 

din [0, 1]; toate punctele sunt discontinuități de speța a II-a) 

Cum f([0, 1]) = {0, 1} care nu este interval, rezultă că f nu are proprie-

tatea Darboux pe [0, 1] de unde rezultă că f nu admite primitive pe [0, 1]. 

*

* 

 

*

* 
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În fine, să utilizăm teorema lui Lebesgue. Funcția f este mărginită, dar 

mulțimea discontinuităților lui f coincide cu [0, 1], deci nu putem spune că 

funcția este continuă aproape peste tot, prin urmare, f nu este integrabilă pe 

[0, 1] 

 

                  R[-1,5]             C[-1,5]                     D[-1,5] 

                                                           P[-1,5]               

 

 

 

          f 

● Se consideră funcția f : [–1, 1]  R, f(x) = 












0x,0

0x,
x

1
sin

 Să se 

găsească locul funcției în diagrama  

 

Rezolvare 

f continuă pe [–1, 1] \ {0} ; x = 0 este punct de discontinuitate de speța 

a II-a. 

f are proprietatea Darboux pe [–1, 1] (am demonstrat acest lucru într-

un exercițiu anterior). 

f este integrabilă pe [–1,1] deoarece f este o funcție mărginită și conti-

nuă aproape peste tot. f admite primitive pe [–1, 1] deoarece f se poate scrie 

ca sumă de două funcții care admit primitive : f = g + h, unde g, h : [–1, 1] 

 R ,        

g(x) = 













0x,0

0x,
x

1
cosx2

 este o  funcție continuă pe [–1, 1] și  

 
2

2

1 1 1 1 1
2 cos sin , 0 2 cos sin 0

0, 00, 0

x x x x x
x x xh x x x

xx

    
          

     
   

 

este derivata funcției H(x) = 












0x,0

0x,
x

1
cosx 2

 

 

 

*

* 
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                     R[-1,1]            C[-1,1]                   D[-1,1] 

                                                                            P[-1,1]               

 

 

 

              f 
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AA  SSOOLLUULLUUII  ȘȘII  AARRHHEEOOLLOOGGIIAA  
 

prof. Carmen FLORESCU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Cuvântul arheologie provine din grecescul archaiologia (archaios – 

vechi, logos – știința) însemnând știința trecutului sau studiul trecutului 

uman (civilizațiile și culturile umane vechi și relațiile acestora cu mediul în-

conjurător), cu ajutorul urmelor materiale care au marcat peisajul respectiv 

și care au supraviețuit până în zilele noastre. 

Descoperirea unor concentrări de artefacte, ecofacte sau structuri con-

struite într-un anumit perimetru evidențiază existența acolo a unei foste așe-

zări umane. O astfel de zonă poartă numele de sit arheologic.  

Redescoperirea lor accidentală a stârnit întotdeauna curiozitatea oa-

menilor și a generat explicații dintre cele mai fanteziste. Curiozitatea, ca și 

dorință de îmbogățire, a dus la primele intervenții în ceea ce mai târziu se 

vor fi numit complexe arheologice (ruinele unor monumente, morminte etc.) 

cu scopul recuperării unor obiecte prețioase. Deoarece siturile arheologice 

variază foarte mult nu există o metodă universală de abordare a unei cerce-

tări arheologice. Metodele utilizate de arheolog trebuie sa fie adaptate sitului 

pe care îl investighează. 

O săpătură arheologică, spre deosebire de alte tipuri de cercetare isto-

rică este distructivă, ea nu mai poate fi reluată sau refăcută decât în situații 

excepționale și cu foarte mare dificultate, deoarece cercetarea arheologică 

distruge documentul, acesta fiind „citibil” integral o singură dată. Fiecare si-

tuație arheologică este unică și irepetabilă și prin urmare orice intervenție 

neavizată poate provoca pierderi irecuperabile de informație. De aceea, în 

ultimii ani, săpătura arheologică propriu-zisă este ultima soluție aleasă pen-

tru cunoașterea unui sit. Ea este precedată de o serie de prospecțiuni nonin-

vazive menite să ofere informații cât mai detaliate despre situl ce urmează a 

fi cercetat. Cele mai cunoscute astfel de prospecțiuni sunt: fotografia aeria-

nă, teledetecția (prospecțiunea satelitară), termodetecția (prospecțiunea ter-

mală) sau prospecțiunile geofizice. 

Prospecțiunile geofizice ca măsurarea rezistenței electrice a solului, 

magnetometria, măsurătorile GPR (georadar) se bazează pe măsurarea dife-

ritelor caracteristici fizice ale solului. Dacă oricare din aceste metode detec-

tează vreo anomalie în aceste caracteristici, este foarte posibil ca un artefact 
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sau o structură arheologică să fie îngropată în acel loc. Orice intervenție în 

pământ (șanțuri, fundații, gropi, morminte etc.) rupe unitatea fizică a subso-

lului, astfel încât el nu mai posedă aceeași structură uniformă pe care o avea 

înainte de a fi deranjat. 

 

Metoda rezistivității electrice a solului – procedeu de investigare 

arheologică 

 

Scopul metodei este acela de a reda distribuția rezistivității solului în 

profunzimea lui prin efectuarea de măsurători la suprafața acestuia. Rezisti-

vitatea electrică este o mărime fizică ce exprimă dependența rezistenței elec-

trice a unui corp de natura materialului din care acesta este alcătuit. Rezisti-

vitatea solului depinde de o multitudine de parametri geologici cum ar fi po-

rozitatea rocilor, conținutul de minerale, concentrația de fluide, gradul de sa-

turație al apei din roci, de concentrația de săruri din sol (salinitatea lui) ceea 

ce deosebește foarte mult un sol de altul. Metoda măsurării rezistivității 

electrice a solului se constituie ca o aplicație arheogeofizică, prin intermedi-

ul căreia, cu ajutorul unui aparat special (rezistivimetru), pot fi puse in evi-

dență anomalii ale potențialului electric al structurii solului, semnalându-se 

astfel potențiale intervenții (deranjamente) ce pot fi de interes arheologic.  

Rezistivitatea electrică (ρ) a solului este în mare măsură dependentă 

de cantitatea și distribuția umezelii/apei în structura acestuia. Apa din sol di-

zolvă sărurile iar concentrația de ioni va depinde de acest proces de dizolva-

re. Structurile de ordin arheologic aflate în componența solului afectează 

distribuția apei în sol, făcându-l mai conductibil sau, din contră, mai rezis-

tent la trecerea curentului electric, realitate ce poate fi detectată de instru-

mentele de măsură. Piatra, cărămida, ceramica, în general rocile fără ele-

mente metalice, se caracterizează printr-o rezistență crescută la trecerea cu-

rentului electric, spre deosebire de argilă sau umpluturile unor șanțuri (care 

rețin în cantități mai mari apa, de regulă datorită texturii lor diferențiate, 

afânate, rarefiate), ce favorizează trecerea curentului electric. Un alt element 

este legat de volumul de sol cu o concentrație mai mică sau mai mare. În 

principal acest element depinde de porozitatea respectiv de granularitatea 

(sau compactitatea) solului care menține o cantitate mai mare sau mai mică 

de apă. Rezistivitatea solului mai depinde de mobilitatea ionilor din apă, ca-

re variază cu temperatura (scade cu scăderea temperaturii) și devine foarte 

mică (aproape de zero) dacă apa îngheață. 

La penetrarea solului de către un curent electric la adâncimi mici și 

medii apar două fenomene principale: conducția electronică și conducția 

electrolitică. În cazul conducției electronice, apariția curentului electric prin 

materiale este datorată deplasării electronilor liberi, similar ca în metale. 
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Acest tip de conducție apare în cazul prezenței mineralelor, sulfidelor meta-

lice și grafitului în straturile de sol. Conducția electrolitică presupune apari-

ția curentului electric datorită ionilor liberi din substanță, deplasarea acesto-

ra făcându-se prin apă în cazul în care materialele studiate au un anumit 

grad de hidratare, acesta fiind cel mai comun și des întâlnit fenomen în ca-

drul măsurătorilor.  

 
 

Curentul electric prin sol este determinat de mișcarea purtătorilor de 

sarcină (ionii) între doi electrozi care stabilesc un câmp electric (o diferența 

de potențial). Ionii sunt produși prin disocierea sărurilor ionice din sol (de 

exemplu NaCl), determinată de prezența apei din sol cu formare de ioni (de 

exemplu ioni de Na+ și de Cl–). Ionii fiind prezenți doar în sol, curentul este 

astfel limitat de solul respectiv și este o măsură a rezistenței electrice a solu-

lui. Pe de altă parte un câmp electric constant (o diferență de potențial de-

terminată de o sursă de curent continuu) produce electroliza și modifică 

electrozii. Ca urmare este necesară utilizarea curentului alternativ pentru de-

tectarea diferitelor materiale sau situații din subsol (șanțurile umplute cu 

material secundar prezintă un conținut bogat ionic). 

Pentru a evidenția obiecte arheologice îngropate contează în principal 

nu atât rezistivitatea solului cât și neomogenitatea determinată de compozi-

ția si distribuția tipurilor de soluri si de obiecte prezente în zonă, ce le dife-

rențiază de solul normal. De aici rezultă „contrastul” arheologic detectabil. 
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În cercetările arheologice, uneori acest contrast este determinat de variația 

tipului de sol, sau de culoarea lui, de starea de compactare sau de sedimenta-

re sau de textură. De exemplu cărămizile de lut fabricate în Mesopotamia nu 

au putut fi detectate până ce cercetările nu au reușit să arate diferența lor față 

de materialul de bază al solului (secolul 19). Prin urmare contrastul căutat 

depinde de nenumărați factori care uneori sunt greu de detectat: factori me-

teorologici, verile calde pot reduce foarte mult contrastul prin micșorarea 

drastică a umezelii din sol, ploile abundente pot micșoara până la dispariție 

diferențele de rezistivitate și deci conduc la contrast scăzut, un soare puter-

nic și un vânt intens pe fondul unui sol destul de poros pot crește contrastul 

dintre diferitele forme de sol care astfel pot fi detectate mai ușor. Din aceas-

ta cauză se efectuează totdeauna prospecțiuni prin diferite metode și se caută 

diferențele locale care ar putea determina contrastul real pentru a detecta 

obiectele arheologice. 
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Piatra-Neamţ 

 

Uleiurile vegetale au fost primul combustibil, probat la sfârșitul seco-

lului XIX în motorul cu compresor al lui Rudolf Diesel. De atunci și până la 

începutul anilor ’50 ai secolului XX au fost întreprinse numeroase încercări 

de a înlocui parțial sau integral motorina cu ulei vegetal. În 1990, în Germa-

nia a fost elaborată tehnologia de utilizare a uleiului bogat în acid iruc pen-

tru a obține esterul metilic, care ar putea fi întrebuințat de motoarele Diesel. 

În 1991, în Olmule (Austria) a fost dată în exploatare prima fabrică din lume 

de producere a biocombustibilului ecologic pur. Revista „Eur Observer”, din 

2002, informează că de-a lungul ultimilor 10 ani, producerea biocombustibi-

lului în lume a sporit de zece ori. De exemplu, în Republica Cehă au fost 

construite și date în exploatare 22 de fabrici care produc biodizelin. Un șir 

de țări din Europa au făcut modificări în motoarele cu ardere internă, care 

permit utilizarea uleiului vegetal bogat în acid iruc în calitate de combustibil 

ce nu poluează atmosfera. Comisia Uniunii Europene a aprobat directiva 

„Despre contribuirea la utilizarea biocombustibilului și a altor genuride 

combustibil renovabile în transport”. 

Numiți biodiesel și bioethanol, biocombustibilii sunt produse extrase 

din plante și apoi prelucrate, ce pot fi amestecate cu motorină și benzină, re-

zultatul fiind un combustibil mai puțin poluant. La noi începe în forță pro-

ducția de biodiesel, dar se fac unele încercări și pentru obținerea bioethano-

lului. 

Biodieselul se extrage din semințele de rapiță. Pe plan european se ob-

țin în mod obișnuit circa 3 tone de sămânță de rapiță la hectar, din care se 

poate extrage o tonă de ulei crud de rapiță. „Acest ulei crud poate fi folosit 

direct în motoare, până la 100% în perioada de vară, ca un adaos de 40% 

toamna, și iarna într-o concentrație mai mică”, explică profesorul Iosif Trip-

sa. Dar, pe lângă acest ulei, din rapiță se mai obține, prin procedeul de este-

rificare, și ceea ce este cunoscut sub denumirea de biodiesel. „Tot un ulei 

vegetal, ce se amestecă la orice temperatură cu carburantul obișnuit. Însă 

aceste produse obținute prin esterificare sunt mai scumpe și necesită condiții 

speciale”, afirmă Iosif Tripsa.  

Utilizarea combustibililor proveniți din uleiuri vegetale este posibilă 

în principal în următoarele variante: ulei vegetal pur, ulei vegetal în amestec 
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cu motorina, metilester provenit prin esterificarea uleiului vegetal, amestec 

de metilester cu motorină etc. Biodieselul obținut pe bază de uleiuri vegetale 

este un combustibil curat, biodegradabil și reînnoibil, iar tehnologia de obți-

nere a acestuia este una curată; el nu este un produs petrolifer, dar poate fi 

amestecat în orice proporție cu motorina pentru a avea un amestec combus-

tibil ce se utilizează drept combustibil pentru motoarele cu ardere internă. 

Practic, orice autovehicul îl poate utiliza fără nici o modificare. În compara-

ție cu motorina tradițională, prețul este redus, iar noxele toxice produse sunt 

mult mai puține. Este de aproximativ de zece ori mai puțin toxic decât sarea 

de bucătărie. Nu conține sulf, permițând folosirea de catalizatori. Nu este 

afectat consumul de combustibil sau turația motorului. Biodieselul poate fi 

utilizat fără nici o problemă atât vara, cât și iarna. Este mai puțin inflamabil 

– avantaje de stocare și transport, punctul de aprindere a biodieselului fiind 

de 150˚C, față de 70˚C motorina diesel. Nu sunt necesare nici schimbări în 

sistemul de distribuție(pompe, bazine, locații, etc.). 

Pentru obținerea biocombustibilului se folosește mai des uleiul vegetal 

de rapiță. Conform standardelor europene, din categoria uleiurilor bogate în 

acid iruc fac parte cele de rapiță alimentară și rapiță sălbatică, la care conți-

nutul acidului iruc în ulei constituie 25-30%. 

O altă metodă de obținere a biodieselului este prin folosirea oricărui 

tip de ulei vegetal atât proaspăt, cât și recuperat după ce a fost folosit pentru 

gătit, în reacție cu metanol în prezența sodei caustice. Perfect ecologic, cu 

grad minim de poluare, motorul nu mai face depuneri carbogazoase. Deși 

motorul Diesel a fost conceput să funcționeze cu ulei, a fost adaptat pentru 

motorină din cauza vâscozității mari a acestuia. Acest lucru se remediază 

acum prin aplicarea esterizării lui cu alcool metilic, procedeu care îi aduce 

vâscozitatea la cea a motorinei. Un plus pentru înlocuirea motorinei cu ule-

iul este protejarea sistemului de injecție datorită unei ungeri mai bune. 

Criza mondială de energie din ultimul timp a pus pe jar comunitatea 

științifică internațională. Prețul țițeiului este tot mai greu de controlat. De 

aceea, trebuie căutate noi metode de a obține combustibili „pe cale natura-

lă”. Se pare că soluția cea mai bună o reprezintă înlocuirea combustibililor 

convenționali cu biocombustibili. Pe lângă rapiță, pentru obținerea de bio-

combustibili, se mai folosesc și alte produse vegetale cum ar fi: porumbul, 

sfecla de zahăr, soia, precum și grăsimile animale. Amidonul conținut în 

plante, poate fi transformat cu ajutorul enzimelor în glucoză, care poate fi 

fermentată cu ajutorul microorganismelor, în etanol. Ulterior etanolul poate 

fi amestecat cu benzina și ars în motoare. 
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SSTTUUDDIIUU  PPRRIIVVIINNDD  RREEAACCȚȚIIIILLEE  RREEDDOOXX  
 

prof. Mihaela GHINEȚ 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Reacțiile de oxido-reducere sau reacțiile redox sunt reacții prin care se 

combină substanțe chimice care atrag electroni (despre acestea se spune că 

sunt reduse) cu substanțe chimice care cedează ușor electroni (se spune des-

pre aceste substanțe că oxidează). 

Reacții redox în bioenergetică 

Mecanismele de transfer ale energiei în celule sunt componente ale că-

ilor metabolice ale celulelor, ce pot fi împărțite în anabolice sau de sinteză 

și catabolice sau de descompunere. Reacțiile anabolice implică o creștere în 

structura biologică și a entropiei sistemului, deci este nevoie de energie. În 

contrast, reacțiile catabolice implică o creștere a entropiei și o eliberare de 

energie. Prin urmare este posibilă directa legare a reacțiilor anabolice și ca-

tabolice în organism. Dar în majoritatea reacțiilor biologice cele două aspec-

te (anabolismul și catabolismul) nu sunt legate direct și în loc de energie 

multă este utilizată cea intermediară. Deci căile catabolice generează meta-

boliți (aminoacizi, acizi grași, zaharide) și energii intermediare mari ce sunt 

cu toții folosiți în anabolism. 

O formă de energie intermediară puternică comună în metabolism este 

potențialul de transfer al electronilor sau potențialul de reducere al compuși-

lor. Potențialul de transfer al electronilor este o măsură a afinității compuși-

lor pentru electroni. Un potențial de reducere negativ înseamnă o mai mică 

afinitate a compusului pentru electroni și aceștia sunt transferați de la com-

pușii cu afinitate mică la cei cu afinitate mai pronunțată. 

Într-o pereche redox transferul de electroni are loc de la un reducător 

cu afinitate mică pentru electroni la un oxidant cu o afinitate mai mare. Di-

ferența de energie este eliberată și disponibilă pentru a fi folosită. Energia 

liberă a unui sistem redox se calculează cu relația ΔG=nFΔE, unde ΔE este 

potențialul de reducere a reacției de oxidare, n este numărul de electroni 

transferați și F este constanta lui Faraday. Similar cu orice altă reacție chi-

mică, valoarea G a unei celule depinde de concentrația relativă a produșilor 

și reactanților. Depinzând de moleculele organice, transferul de electroni 

poate sau nu poate fi însoțit și de transfer de protoni. O reacție oxidantă în-

soțită de înlăturarea protonului este catalizată de enzime numite dehidroge-

noase. Cele mai întâlnite coenzime în celule sunt NAD+ și FAD. NAD+ 
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există în celule într-o formă fosforică ca NADP+. Cele două transferuri de 

electroni ale compușilor sunt recunoscute de enzime diferite, ele fiind folo-

site pentru căi metabolice diferite. În general, NAD este folosit în reacții ca-

tabolice, pe când NADP+ este folosit în reacții anabolice. 

NAD+ +2e- +H+ =NADH , unde 

NADH – nicotinamide ademine dinucleotide 

ATP – adenozine trifosfate 

 

Reacțiile redox în procesul de respirație celulară 

Respirația celulară este un proces prin care celulele produc energia 

necesară pentru a supraviețui. În respirația celulară, celulele folosesc oxigen 

pentru a descompune glucoza și pentru a reține energia în moleculele de 

adenozintrifosfat (ATP). Respirația celulară este esențială pentru supraviețu-

irea celor mai multe organisme întrucât energia conținută în glucoză nu poa-

te fi folosită în celule fără a fi stocată în ATP. 

Cele două componente esențiale ale respirației sunt oxigenul și gluco-

za. Animalele obțin glucoza mâncând plante. Respirația celulară transferă 

circa 40% din energia obținută din glucoză în ATP, restul de energie fiind 

eliberat sub formă de căldură, pe care omul o folosește pentru a-și menține 

constantă temperatura corporală. Respirația celulară este uimitor de eficientă 

comparată cu alte procese de conversie a energiei, cum ar fi arderea benzi-

nei la care doar 25% din energie este utilizată. 

Procesul respirației celulare apare în patru stadii: glicoliza, stadiul de 

tranziție, ciclul Krebs și lanțul de transport al electronilor. 

Glicoliza. În organismul animalelor se produce un proces asemănător 

fermentației monozaharidelor, și anume fermentația monozaharidelor până 

la acid lactic. Acest proces este cunoscut sub numele de glicoliză. Spre deo-

sebire de fermentația alcoolică, la care punctul de plecare este glucoza, în 

cazul glicolizei punctul de plecare este glicogenul, o polizaharidă conținută 

în mușchiul animal, care este transformat în eteri fosforici printr-o reacție de 

tipul: 

GLICOGEN + H3PO4 = FOSFAT DE GLUCOZĂ 

Transformarea glicogenului în acid lactic este un proces exoterm; el 

dă energia necesară producerii travaliului muscular. Procesul este reversibil: 

o parte din acidul lactic sintetizează din nou glicogenul, proces care este en-

doterm. Reformarea glicogenului se face în mușchi, dar mai ales în ficat, 

unde acidul lactic este adus de sânge. 

În glicoliză, glucoza este descompusă cu ajutorul enzimelor și a altor 

molecule ce se află în citoplasmă. Enzimele unesc două grupări fosfat la 

glucoză pentru a-i mări reactivitatea. O altă enzimă împarte glucoza în două 

pentru a forma două molecule cu câte trei atomi de carbon și cu câte o gru-
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pare fosfat. În următorul pas, o enzimă îndepărtează un atom de hidrogen și 

doi electroni din fiecare moleculă. Atomii sunt transformați în ioni de hi-

drogen. Un proton și doi electroni sunt transferați la nicotinamid adenin di-

nucleotid (NAD) pentru a forma două molecule de NADH. În fazele finale 

ale glicolizei, doi atomi de hydrogen sunt înlăturați din fiecare moleculă cu 

trei atomi de carbon și se leagă de atomii de oxygen liber din citoplasmă re-

zultând apa. La următorul pas al respirației celulare, sub acțiunea unei enzi-

me, gruparea fosfat(PO4
-3) este eliberată din grupul cu trei atomi de carbon 

și se combină cu molecula de ATP. Așadar ADP este compus din grupul din 

trei atomi de carbon și restul a două grupări fosfat. Prin adăugarea celei de-a 

treia grupare fosfat se obține ATP. Aici se obțin două molecule de ATP. În 

momentul în care consumul de energie al celulei crește, o altă enzimă înlătu-

ră a treia grupare fosfat eliberând energie ce alimentează celula. Simultan 

ATP devine ADP care poate fi folosit din nou în respirația celulară pentru a 

produce mai mult ATP. Când cele două grupuri cu trei atomi de carbon sunt 

separate de grupările fosfat, sunt transformate în două molecule piruvat 

C3O3H3. La încheierea glicolizei au apărut produse necesare în etapele ulte-

rioare ale respirației celulare: două molecule de NADH și două molecule de 

piruvat. Cele două molecule de ATP apărute în cursul glicolizei sunt folosite 

pentru reacții celulare ce necesită energie. 

Faza de tranziție. Moleculele de piruvat se mută din citoplasmă în 

structuri specializate ale celulei numite mitocondrii unde au loc celelalte fa-

ze ale respirației celulare. Fiecare mitocondrie este acoperită cu o membrană 

care este înfășurată de multe ori. Această membrană întinsă este acoperită cu 

sute de mii de enzime care dirijează respirația celulară. Numeroasele enzime 

permit ca o mare cantitate de ATP să fie produsă simultan într-o mitocon-

drie. Faza de tranziție reprezintă un scurt pasaj biochimic între glicoliză și 

ciclul Krebs. În această scurtă fază enzimele transferă ioni de hidrogen și 

electroni din cele două molecule de piruvat la două molecule de NAD+ pen-

tru a forma încă două molecule NADH. O altă enzimă înlătură CO2 din fie-

care moleculă de piruvat. Acest bioxid de carbon, un prim deșeu al respirați-

ei celulare, este difuzat în afara celulei. În urma acestor reacții, fiecare mo-

leculă de piruvat se transformă într-o grupare acetil. Cele două grupări acetil 

împreună cu două molecule de coenzima A intră în așa-numitul ciclu al lui 

Krebs. 

Ciclul Krebs reprezintă o serie de reacții chimice produse în celule, al 

căror rezultat final este descompunerea moleculelor din hrană în energie, 

apă și dioxid de carbon. Se manifestă la toate animalele, la plantele superi-

oare și în cele mai multe bacterii. În organismele ale căror celule au nucleu, 

ciclul are loc în mitocondrii, structură deseori numită “uzina energetică a ce-

lulei”. Înainte ca hrana să intre în ciclul acidului citric, ea este sfărâmată în 
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grupări acetil CH3CO. La inițierea ciclului, fiecare grupare acetil se combină 

cu o moleculă de oxaloacetat, rezultând acid citric C3H4OH. În celelalte faze 

ale ciclului, molecula de acid citric pierde doi dintre atomii săi de carbon, 

eliminați sub formă de CO2. Se eliberează de asemenea patru electroni, care 

circulă în celulă de-a lungul unei serii de molecule purtătoare, apărând o 

moleculă bogată în energie numită adenosintrifosforic (ATP), înainte de a se 

combina cu oxigenul și a forma apa. Un alt produs al ciclului este o altă mo-

leculă purtătoare de energie, numită guanosintrifosfat (GTP). Moleculele de 

ATP și GTP sunt utilizate pentru procesele consumatoare de energie ale ce-

lulei. O altă moleculă energizată, creatinfosfatul, este folosită pentru a furni-

za energie suplimentară celulelor musculare și nervoase. La încheierea ci-

clului, molecula de oxaloacetat este regenerată. Această moleculă se poate 

combina cu o altă grupare acetil pentru a iniția încă un ciclu de reacții care 

produce mai multă energie pentru acoperirea nevoilor organismului. În ci-

clul lui Krebs se consumă apa și se elimină CO2 și H+. Dioxidul de carbon 

format se elimină la respirație, hidrogenul format este oxidat enzimatic 

printr-un proces însoțit de eliberarea unei cantități mari de energie. Între ci-

clul acidului citric și metabolismul proteinelor există o interdependență. De 

asemenea, există o strânsă legătură între ciclul Krebs și ciclul acizilor grași. 

Prin urmare, ciclul acidului citric are o deosebită importanță pentru sinteza 

și degradarea hidraților de carbon, a grăsimilor și proteinelor din organism. 

Lanțul de transport al electronilor. Reacțiile lanțului de transport al 

electronilor apar în câteva molecule apropiate din membrana mitocondrială. 

Acționând ca agenți de transport, moleculele de NADH și FADH2 își depun 

încărcătura de electroni și ioni de hidrogen lângă moleculele ce formează 

lanțul. Prima moleculă din lanț atrage electronii, dar următoarea moleculă 

are o atracție mai puternică și îi atrage către ea. Electronii trec de-a lungul 

lanțului până găsesc O2, aflat în ultima moleculă din lanț. Oxigenul are cea 

mai mare afinitate pentru electroni din lanț și de aceea el reține electronii, 

care sunt însoțiți de ioni de hidrogen. Combinația de electroni, ioni de hi-

drogen și oxigen formează apa, utilizată de celulă în alte reacții. După ce 

NADH și FADH2 cedează electronii și ionii de hidrogen, ele sunt convertite 

la NAD+ și FAD2+, ceea ce oferă celulei o resursă stabilă de astfel de mole-

cule pentru a realiza respirația celulară. Pe măsură ce electronii avansează 

pe lanțul de transport, ei eliberează energie care este utilizată de o enzimă 

pentru a sintetiza ATP și ADP și grupări de fosfat din mitocondrie. În cele 

mai multe celule, lanțul produce 32 molecule de ATP. Împreună cu cele do-

uă molecule ATP produse în cursul glicolizei și cele patru molecule genera-

te în ciclul lui Krebs, rezultă 38 molecule de ATP pentru fiecare moleculă 

de glucoză procesată. Milioane de molecule de ATP sunt sintetizate în fieca-

re secundă. Unele dintre ele rămân în celulă pentru a-i oferi energia necesa-
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ră, dar majoritatea se deplasează în citoplasmă, unde sunt folosite la activita-

tea celulară. Se estimează că o singură celulă din creierul uman folosește 10 

milioane de molecule de ATP în fiecare secundă. Cu toate că glucoza este 

principala sursă pentru sintetizarea ATP, celulele pot produce ATP pornind 

și de la alte molecule. 

Respirația celulară este în legătură și cu alte sisteme metabolice care 

pot ceda respirației celulare molecule în diferite momente ale ciclului. Abili-

tatea de a utiliza molecule alternative păstrează activă producția de ATP 

chiar dacă se epuizează glucoza. 
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DDIIMMEETTIILLFFOORRMMAAMMIIDDAA  ((DDMMFF))  
 

prof. Tudoriţa GUZGAN 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Dimetilformamida este o substanță mult utilizată în industria medica-

mentelor, la fabricarea poliacrilonitrilului, la obținerea izopropenului, la 

analiza unor compuși, în special a sărurilor anorganice pe care le dizolvă bi-

ne, grație calităților de bun solvent. 

Din același motiv, DMF își găsește aplicare la extragerea acetilenei, a 

hidrocarburilor aromatice și dienice, a ciclopentadienei. 

Dimetilformamida formează un mediu toxic la fabricarea coloranților 

sintetici, a cauciucului, a medicamentelor, acolo unde se folosește ca sol-

vent, ca agent de filare etc. Astfel o cantitate mică de dimetilformamidă în 

mediu are o acțiune psihotică asupra omului, provoacă gastrite acute, leziuni 

ale celulelor hepatice și ale citoplasmei. 

 

1. Obținerea dimetilformamidei 

 

a) Dimetilformamida, se obține destul de greu și niciodată foarte pură. 

Procesul general de obținere a formamidelor substituite constă în tratarea 

aminelor primare și secundare cu CO la presiune și temperatură ridicate în 

prezența apei. Astfel din soluția apoasă de dimetilamină 41% tratată cu CO 

în autoclave rotitoare la 150°C și 200 atm. s-a obținut dimetilformamida, 

după ce produsul a fost distilat pentru îndepărtarea apei. (2, 3). 

b) O altă variantă (4), indică obținerea dimetilformamidei și a deriva-

ților săi prin carbonilarea amoniacului, aminelor primare și secundare cu CO 

în prezență de apă și folosind catalizatori de cupru sau Cu(CN)2, la 60 atm. 

Amestecul de dimetilamină ((CH3)2NH), catalizator și CO se încălzește în 

autoclave la 100-110°C, timp de 5 ore sub agitare. Se obține dimetilfor-

mamida 34%. Prin îmbunătățirea acestui procedeu se obține un produs ce 

conține 78% dimetilformamidă, 17% metilformamidă și 1% dimetilace-

tamidă(5). 

C

O

H N

CH3

CH3

150 °C

200 atm.
CO + (CH3)2NH

 
Se poate folosi catalizator și metoxid de sodiu. 
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c) Dimetilformamida se poate obține și din formiat de metil și dimeti-

lamină: 

C

O

H OCH3+(CH3)2NH C

O

H N

CH3

CH3

+ CH3 OH

 
d) Prin tratarea aminelor secundare cu cloruri acide se pot obține di-

alchilformamide: 

(CH3)2NH +HCOCl H CO N(CH3)2 + HCl
 

Dintre procedeele industriale de fabricare a dimetlilformamidei (6) ce-

le mai importante sunt: 

e) Amidarea directă a acidului formic cu (CH3)2NH. Dimetilamina se 

sintetizează plecând de la formaldehidă și sulfat de amoniu după reacția:  

6CH2O + (NH4)2SO4
[N(CH3)2]2H2SO4 + 2CO2 + 2H2O

 
Această reacție principală este însoțită de următoarele reacții secunda-

re: 

4CH2O + (NH4)2SO4
(NH2CH3)2H2SO4 + 2CO + 2H2O

8CH2O + (NH4)2SO4
[N(CH3)3]2H2SO4 + 2CO + 2H2O

 
Sinteza sulfatului de amină are loc la o temperatură sub 20°C, iar sul-

fatul de amoniu trebuie introdus în sistemul de reacție în cantități mici pen-

tru evitarea exploziilor. Soluția concentrată de sulfat de amoniu este tratată 

cu soluție de 40% NaOH pentru neutralizarea și regenerarea aminelor libere. 

Amina se usucă prin trecere printr-un turn cu NaOH. Prepararea dimetilfor-

mamidei se bazează pe reacția de deshidratare a sării acidului formic cu di-

metilamina: 

HCOOH + (CH3)2NH H C

O

ONH2

(CH3)2

- H2O

H C

O

N(CH 3)2

 
Deshidratarea se face prin Încălzire la fierbere în prezență de exces de 

amină, care împiedică descompunerea formiatului de dimetilamină. Produ-

sul brut se supune distilării; fracția care distilă între 130-161°C reprezentând 

dimetilformamida tehnică. Se purifică prin distilări repetate și se separă 

fracția 152-153°C. 

f) Amidarea esterului acidului formic cu dimetilamina. Dimetilfor-

mamida se obține plecând de la formiat de metil: 
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H C

O

OCH3

+(CH3)2NH H C

O

N(CH3)2 + CH2OH
 

Pentru această variantă dimetilamina este condensată, depozitată și 

menținută la o temperatură de 10°C. Formiatul de metil se prepară prin două 

procedee: 

o esterificarea HCOOH cu CH3OH: 

HCOOH + CH3OH H C

O

OCH3 + H2O 
în prezență de catalizatori (CaCl2, H2SO4, HCl). 

o catalitic, la presiune și temperatură mare din CO și metanoal, 

metanolul fiind regenerat permanent: 

(CH3)2NH +HCOOCH3 H CON(CH3)2 + CH3OH
 

g) Reacția directă a CO cu NH3: 

Reacția are loc în prezența metanolului și a catalizatorilor (acetat de 

potasiu) la temperaturi între 150-350°C și presiuni între 300-1000 atm. Deși 

condițiile în care decurge reacția sunt severe, totuși, datorită numărului re-

dus de faze, această metodă este mai avantajoasă decât celelalte din punct de 

vedere tehnico-economic. 

 

2. Proprietățile fizice și chimice ale dimetilformamidei 

 

a) Proprietățile fizice. Dimetilformamida este un lichid incolor misci-

bil cu apa, eterul etilic și benzenul. Ea dizolvă selectiv acetilena, butadiena, 

acidul cianhidric, bioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat și mai puțin oxidul de 

carbon,  bioxidul de carbon, oxigenul și hidrogenul. Servește ca dizolvant la 

filarea fibrei de poliacrilonitril (melana). Este remarcabilă prin puterea mare 

de solventare. În tabel sunt date câteva constante fizice ale dimetilformami-

dei: 

 

Substanța p·t°c p·t °c 
  

DMF +61°C 153°C 0,9455 1,4692 

 

b) Proprietăți chimice 

1. Hidroliza dimetilformamidei are loc foarte ușor chiar în prezența 

unor cantități mici de apă cu formarea HCOOHși dimetilaminei, urmând ci-

netica unei reacții de echilibru; se presupune că intermediar se formează 
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formiatul de metil amoniu care se identifică în cantitate mică la analiza pro-

dușilor de hidroliză. 

Reacția de hidroliză este catalizată de acizi si baze. 

În prezența NaOH 10M hidroliza are loc complet, dacă se încălzește 

pe baie de apă 30 de minute. 

Mecanismul reacției urmează schema generală de hidroliză a amidelor 

cu deosebire că din reacție nu mai rezultă amoniac și o amină secundară: 

H CO N(CH 3)2 + NaOH H C

OH

N(CH 3)2

ONa
instabil

H C

OH

N(CH 3)2

ONa

HCOONa + (CH3)2NH

HCOONa HCOOH + NaOH
H20

 
Studiul cineticii reacției de hidroliză în prezență de catalizator acid 

percloric, în prezență de cantități mari de apă și în prezență de acid sulfuric, 

a sugerat ideea studiului acestei reacții sub acțiunea catalitică a HCOOH ca-

re se formează pe parcursul hidrolizei. Acest studiu a fost împiedicat de 

formarea compusului intermediar – formiatul de dimetilamoniu. La un con-

ținut de apă mai mare de 30 % (în greutate) hidroliza este blocată din cauza 

acumulării formiatului de dimetilamoniu. Pentru a înlătura acest efect, se in-

troduce în sistem formiat de sodiu care modifică constanta de disociere mică 

a HCOOH și va influența descompunerea formiatului de dimetilamoniu. 

Hidroliza dimetilformamidei în prezență de HCOOH se poate schema-

tiza astfel: 

HCON(CH3)2 + HCOOH
repede

HCONH+(CH3)2 + HCOO-
H2O

încet

(CH3)2N
+H2

-OOCH + HCOOH

(CH3)2NH2COOCH
(HCOONa)

(CH3)2NH + HCOOH

 

Dacă în sistem se găsește o cantitate de apă mai mică de 20%, hidroli-

za este catalizată cu preponderență de molecule de HCOOH. Pentru cantități 

mai mari de apă în sistem se formează ioni  care influențează mersul 

reacției. 

Din cauza grupelor —CH3 din moleculă, dimetilformamida nu va mai 

da reacțiile specifice ale grupării —NH2 din amide: nu se deshidratează cu 

formare de nitrili, nu se degradează după mecanism Hoffmann, nu va con-
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densa cu aldehidele. Dimetilformamida reacționează la încălzire, cu alcoolii 

cu formarea esterului și a trimetilaminei: 

HCON(CH3)2 + CH3OH HCOOCH3 + N(CH3)3
 

Dimetilformamida formează cu AlIII și BeII săruri complexe de forma 

AlIII(DMF)(ClO4)3, cu stabilitate mare, care se folosesc în analizele unor 

izomeri ci-trens prin rezonanță magnetică protonică. 

 

3. Considerații toxicologice 

 

DMF este o substanță toxică care pătrunde în organism pe cale cutana-

tă sau digestivă. Ea acționează la nivelul SNC prin efecte excitante și de-

primante. Intoxicația acută se manifestă prin somnolență, tremurături, agita-

ție psihomotorică, confuzii mintale, insuficiență respiratorie, hipotensiune, 

tahicardie, iar intoxicația cronică se manifestă prin tulburări digestive, uscă-

ciunea gurii, grețuri, vărsături, tulburări hepatice, respiratorii, oculare (con-

centrația maximă admisă 20 mg/m3 aer). 
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RREEPPEERREE  ÎÎNN  EEVVOOLLUUȚȚIIAA  LLIIRRIICCIIII  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  
 

prof. Teodora HULPOI-IACOB 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Cercetarea istorico-filologică a descoperit stratul cel mai vechi, mai 

profund al poeziei românești în folclor, în străfundurile uitate ale literaturii 

populare, care precede cu câteva secole sau chiar mai mult formele scrise de 

poezie. În primul rând, este vorba despre poezia ritualică, întâlnită în vechi 

practici și obiceiuri legate de calendarul natural, sezonier, al muncilor, sau al 

sărbătorilor creștine (colindele de Crăciun și Anul Nou, plugușorul, poezia 

de invocație a ploii și de protejare a culturilor agricole, cântecele de seceriș 

și strângerea recoltelor). Era prezentă în momentele importante ale vieții 

omului: nașterea, căsătoria cu orațiile de nuntă și cântecele de despărțire ale 

miresei și mirelui, moartea cu cântecul zorilor, cântecul de petrecere, cânte-

cul bradului etc. Tot atât de vechi sunt, dacă ținem seama de temele pe care 

le tratează, cântecele epice (baladele), narațiuni în versuri, cantate, destinate 

ascultării, povestind despre căsătoria oprită dintre frate și soră (Soarele si 

luna), despre eroul care a învins hidra (Iovan Iorgovan), despre jertfa zidirii 

în numele creației (Meșterul Manole), despre salvarea metaforică a tânărului 

fecior amenințat cu moartea de tovarășii săi (Miorița), despre lupta cu desti-

nul ademenitor (Cântecul șarpelui), despre confruntările pentru putere în 

epoca feudală (Corbea, Toma Alimoș) etc.  

La fel de veche, dar într-o permanentă înnoire pentru a ține piept vre-

murilor este lirica populară, cu specia cea mai reprezentativă și proprie ro-

mânilor, doina, urmată de cântecul propriu-zis, cântecul de lume, cântecul 

modern, strigătura, cântecul de leagăn etc. 

În al treilea rând și în strânsă legătură cu poezia populară, folclorică, 

preluându-i uneori modelele, se afla poezia religioasă. Mitropolitul Dosoftei 

oferea, cu Psaltirea în versuri (1673), un model în acest sens. Stihurile la 

stema țării, compuse de renumitul cărturar Udriște (Uriilă) Năsturel – cum-

natul domnitorului Matei Basarab, poemul filosofic Viața lumii de Miron 

Costin, cronicile rimate din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea impun 

arta creării de versuri în literatura noastră și marchează începuturile poeziei 

românești. Acestor începuturi li se alătură și marele poem epic Țiganiada 

sau Tabăra țiganilor, poemation eroic-comico-satiric, alcătuit în doaospre-

zece cântece de Leonache Dianeu, adică Ioan Budai-Deleanu, încheiat la 

1800, dar publicat în volum mult mai târziu, ceea ce a redus efectul pe care 
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această adevărată capodoperă ar fi putut să-l aibă asupra evoluției (de la acel 

moment și în general) a literaturii române, mai ales că notele de subsol (co-

mentarii ale cititorilor) conțin prețioase notițe de teorie literară, de prozodie 

etc. 

Sensul modern al termenului de poezie poate fi folosit abia cu genera-

ția numită de George Călinescu „a clasicilor întârziați” (Enache, Alecu și 

Nicolae Văcărescu, Costache Conachi, Gheorghe Asachi, Iancu Văcărescu, 

prin scrierile cărora are loc un început de „occidentalizare”), dar epoca mo-

dernă a literaturii române este „deschisă” de scriitorii generației de la 1848, 

care, urmând programul revistei „Dacia literară” (1840), vor pune bazele 

unei poezii, proze, dramaturgii originale, chiar dacă nu întâmplător detașată 

de modelele vestice, în care influențele Clasicismului se împletesc, nevoite 

să coexiste, cu accentele înnoitoare ale Romantismului; exemple grăitoare 

sunt compozițiile, impresionante cantitativ pentru acea epocă, ale lui Vasile 

Cârlova, ale celui dintâi poet profesionist de la noi, Grigore Alexandrescu, 

autor de fabule (Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Vulpoiul predicator, Ie-

purele, ogarul și copoiul), de epistole și satire (Satiră. Duhului meu), de po-

ezii de evocare istorică ( Adio. La Târgoviște, Umbra lui Mircea. La Cozia, 

Răsăritul lunii. La Tismana). La fel de impresionantă este și contribuția unui 

alt contemporan, Dimitrie Bolintineanu, rămas în conștiința posterității mai 

ales cu Legende istorice. Lor li se adaugă, din Moldova, Gheorghe Asachi, a 

cărui compoziție, Traian și Dochia (1840), a fost inclusă de G. Călinescu în-

tre cele patru mituri fundamentale ale poporului român. Totuși, epoca 

pașoptistă este dominată de statura lui Vasile Alecsandri, acel rege-al poezi-

ei veșnic tânăr și ferice, cum îl caracteriza Mihai Eminescu în Epigonii, așe-

zat de Titu Maiorescu în fruntea listei cu care se deschide studiul Direcția 

nouă în poezia și proza română (1871-1872). Ciclurile Doine și lăcrămioa-

re (1853), Pasteluri, Legende, Ostașii noștri (1878), culegerea de Poesii po-

pulare ale românilor (1866) îndreptățesc această poziție de „deschizător de 

drumuri” în literatura română modernă.  

„Poet, poet în toată puterea cuvântului” îl numea Titu Maiorescu în 

1872, deși publicase doar câteva poezii în revista „Convorbiri literare”, pe 

Mihai Eminescu. „Expresia integrală a sufletului românesc” (N. Iorga) sau 

„Omul deplin al culturii românești” (Constantin Noica), Eminescu este, prin 

opera sa de dimensiuni gigantice, creatorul care a îmbogățit infinit expresia 

poetică românească, călăuzind-o spre nebănuite surse de expresivitate și de 

profunzime. Dintre marile teme ale liricii eminesciene amintim: dragostea, 

istoria și mitul, trecerea ireversibilă a timpului, condiției omului, a creatoru-

lui, a poetului. În vreme, Eminescianismul s-a impus ca un fel de a fi în po-

ezia românească.  

Cei care l-au urmat, când n-au fost simpli epigoni, au făcut eforturi 
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considerabile să spargă tiparele impuse de poezia lui, înnoirea producându-

se, cum se întâmpla cu G. Coșbuc, atât la nivel tematic, prin aducerea vieții 

satului în prim-planul creației poetice (Balade și idile – 1893; Fire de tort – 

1896), dar și prin impunerea unei formule lirice mai puțin întâlnite până la el 

(„lirism obiectiv”) și prin preocuparea constantă pentru inovație la nivelul 

prozodiei. Un înnoitor, prin calitatea asumată de „poeta vates” (poet clarvă-

zător), a fost și Octavian Goga, „poetul pătimirii noastre”, venind, ca și 

Coșbuc, din inima îndurerată a Ardealului (vol. Poezii – 1905, Ne cheamă 

pământul – 1909; Cântece fără țară – 1916). 

Adversar declarat al lui Eminescu, Alexandru Macedonski (vol. Ex-

celsior, Flori sacre, Poema rondelurilor) preia, totuși, unele dintre temele 

majore ale liricii eminesciene, în special în ciclul Nopților (Noaptea de ia-

nuarie, Noaptea de mai, Noaptea de noiembrie, Noaptea de decemvrie), dar 

aduce și elemente puternice de originalitate, hotărât fiind să revoluționeze 

poezia prin recurgerea la tehnici poetice noi (armoniile imitative), la atitu-

dini estetice ale noului curent literar care se impusese, deja, în Franța – 

Simbolismul – pe care l-a teoretizat și l-a promovat, într-o primă fază, prin 

intermediul revistei „Literatorul”. 

În pendularea dintre Modernism și Tradiționalism, caracteristică lite-

raturii române interbelice, primul care se impune este George Bacovia, re-

prezentantul de seamă al Simbolismului nostru, unul dintre marii poeți ori-

ginali de după Eminescu; despre manierismul estetic definind atmosfera cu-

noscută în istoria literară sub numele de bacovianism au vorbit toți marii cri-

tici. Atmosfera lăuntrică particulară este, cum spunea E. Lovinescu, depri-

mată de toamne reci, cu ploi și ninsori interminabile, cu arbori cangrenați, 

limitată într-un decor de mahala de oraș provincial, între cimitir și abator, 

prin parcuri solitare, cu fanfare militare, cu cafenele sărace, cuprinse într-o 

realitate demoralizantă; în atmosfera de plumb plutește obsesia morții, a de-

gradării, a neacceptării. Se întâlnesc în opera lui bacoviană influențe din 

Edgar Allan Poe și din simboliștii francezi Rollinat, Laforgue, Baudelaire, 

Verlaine – prin atmosfera de nevroză, gustul pentru satanic, ideea morții, 

cromatică si predilecția pentru muzică. Bacovia este poetul toamnelor dezo-

lante, al iernilor ce dau sentimentul de sfârșit de lume, al căldurilor toride, în 

care cadavrele intra în descompunere, al primăverilor agasante, generatoare 

de nevroze și spleen (Sonet, Lacustră, Cuptor, Nervi de primăvară, Decem-

bre). Alături de figurile proiectate pe acest fundal (copii și fecioare tubercu-

loase, „o palidă muncitoare”, poetul însuși, rătăcind fără sens și absurd), de-

vin voci lirice toamna, primăvara, boala, alcoolul, somnul, plânsul, golul, 

frigul, tristețea, umezeala, răceala, nevroza. 

Matematicianul Dan Barbilian este, în același timp, poetul Ion Barbu , 

a cărui creație parcurge trei etape principale, corespunzătoare ciclurilor 
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„parnasian”, „baladic și oriental” și „ermetic”. În lirica română, modernistul 

Ion Barbu are meritul de a fi creatorul unei poezii criptice, încifrate, esenția-

lizate. Tudor Arghezi este un înnoitor de necontestat al conceptului de poe-

zie si al expresiei poetice, chiar de la debutul târziu, creator al unui univers 

poetic de o rară complexitate (vol. Cuvinte potrivite, Flori de mucigai, Ver-

suri de seară). El a fost proclamat „un nou Eminescu”, socotit adeseori cel 

mai mare poet de la creatorul Luceafărului.  

La fel, Lucian Blaga, filosof, poet, dramaturg, eseist, practică o poezie 

a misterului, apropiindu-se de expresionism prin mijlocirea unui „tradiționa-

lism metafizic autohton”. Primele sale versuri din Poemele luminii, au șocat 

mai ales prin imagine, fiindcă, deși relativ șterse, reduse la câteva propoziții 

frânte într-o aparentă versificație, ele se condensau pe un singur punct, într-

o metaforă revelatorie sau plasticizantă.  

Orientării tradiționalist – autohtonist – ortodoxiste îi aparțin, cu nuan-

țele de rigoare, poeții Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Adrian Maniu.  

La începutul anilor `60, pe fondul unui început de dezgheț ideologic, 

se produce recuperarea parțială a valorilor deceniilor anterioare și are loc o 

resurecție a poeziei, prin glasul unor tineri creatori precum Marin Sorescu 

sau Nichita Stănescu. Cel din urmă s-a impus ca fiind unul dintre cei mai in-

teresanți și valoroși creatori de poezie modernă și, ca o recunoaștere profun-

dă a valorii creației sale, i s-a conferit în 1975, la Viena, premiul „Herder”, 

iar în 1982, în Iugoslavia, premiul „Cununa de Aur”. El este mai interesat, 

mai emoționat de idee decât de sentiment, iar critica literară consideră că, de 

la Ion Barbu, poezia românească nu a mai cunoscut o asemenea capacitate 

de abstractizare ca în cazul lui Nichita Stănescu. Poetul s-a situat într-o as-

cendență „nobilă”: prin tendința de a ajunge până la esența liricului, el se 

apropie de Eminescu și Blaga; prin forța inovației la nivelului limbajului ar-

tistic, se apropie de Arghezi; prin capacitatea de încifrare a mesajului în 

formule de maximă abstractizare, se apropie de Ion Barbu. 

Lui Nichita Stănescu și Marin Sorescu li se adaugă așa – numiții „neo-

romantici cu accente expresioniste” precum Ana Blandiana, Ion Gheorghe, 

Ioan Alexandru, Gheorghe Pituț. Ei sunt urmați îndeaproape de Mircea Ivă-

nescu, Emil Brumaru și postmoderniștii din generația „optzecistă” – Mircea 

Cărtărescu, Traian Coșovei, Florin Iaru, Nichita Danilov, Alexandru Muși-

na, urmați, evident, de generația anilor 2000. 
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EELLEEMMEENNTTEE  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  EEDDUUCCAAȚȚIIOONNAALL  
 

prof. Elena-Genoveva Irimia 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Termenul de „marketing” provine de la verbul englez „to market” (= 

a vinde, a cumpăra) și deci, este un termen legat de două elemente: piața și 

rentabilitatea. Conceptul cuprinde: o activitate practică – de a vinde, o func-

ție a managementului – de a cerceta și a stabili strategii, o artă – de a inova 

și crea noi dimensiuni ale instituției, o latură socială – de a răspunde nevoi-

lor societății. 

 Marketingul a avut o evoluție dinamică – pornind de la dorința prima-

ră de a promova un produs pentru a-l vinde la cât mai multe persoane și a 

ajuns la nivelul în care se caută, prin strategii de marketing, să se stabilizeze 

piața de clienți și să se lărgească sfera ei prin a oferi servicii care să răspun-

dă mai multor segmente de piață prin mărirea indicelui de satisfacție.  

Din start, trebuie să facem distincție între vânzări-ca încercarea de a da 

clientului ceea ce instituția produce și marketing- ca încercarea de a da clien-

tului produsele instituției pe care acesta le vrea. Diferența dintre marketing și 

vânzarea educației este clară. Vânzarea este „mișcarea a ceea ce ai de oferit 

către client”. Iar marketingul este „a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea 

ce doresc clienții”.  

 

De reținut: Publicitatea numai vinde. Nu păstrează clienții. 

 

1. Marketingul educațional 
 

Instituțiile educaționale oferă cursuri, programe educaționale, pregătire 

pentru carieră și alte servicii pe piața educației. În schimb, ele primesc resur-

sele necesare: taxe școlare, donații, timp, energie, bani de la bugetul statului 

sau local, de la diverși agenți economici.  

Școlile, liceele, ca și universitățile depind de banii de la bugetul statu-

lui, de taxele de școlarizare, de donații și granturi ca suport financiar, de elevi 

și de alți clienți, ca beneficiari ai serviciilor educaționale. Fără abilitatea de a 

atrage elevi, profesori, specialiști, facilități, echipamente, școlile vor înceta 

să mai existe sau mai precis școlile își vor pierde rolul de educa pentru o   

viață socială, profesională de succes. Obținerea resurselor se face prin 

schimb: educație de valoare care să conducă la succes profesional/social con-
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tra dotări, echipamente, profesori motivați pentru a performa, etc. 

Marketing-ul educațional înseamnă o serie de acțiuni pentru a deter-

mine nevoile și dorințele pieței-țintă (elevii, mediul privat, etc.) și să le satis-

facă prin structura, comunicarea, prețurile, livrarea de programe și servicii via-

bile, competitive și adecvate. 

Instituțiile care se concentrează pe programele existente și eșuează în 

înțelegerea nevoilor pieței țintă suferă de „miopie de marketing”. Adică, 

înseamnă că instituțiile educaționale sunt atât de îndrăgostite de ofertele lor 

educaționale încât pierd din vedere ceea ce elevii, studenții, finanțatorii și res-

tul publicului doresc sau vor dori în viitor. Instituțiile educaționale care men-

țin programe tradiționale acționează adesea ca și cum nevoile și dorințele ele-

vilor nu se schimbă niciodată. 

 De exemplu: O școală de prestigiu poate considera că elevul are nevo-

ie de anumite cursuri, când, de fapt, el are nevoie de o slujbă în viitor.  

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și 

satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi – elevii, comunitatea locală, piața mun-

cii. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune sunt mijloace de 

a satisface mai bine piața-țintă. Satisfacerea nevoilor pieței nu înseamnă că in-

stituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi 

doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Mai de-

grabă, instituțiile vor căuta consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

În afară de această viziune, oarecum îngustă, mai există și aceea a orientării 

către un marketing social. Orientarea către marketingul social înseamnă că sar-

cina școlii este să determine nevoile, dorințele și interesele consumatorilor de 

educație și să se adapteze pentru a oferi programe care să mențină sau să îm-

bunătățească bunăstarea și satisfacerea intereselor pe termen lung ale con-

sumatorilor de educație și ale societății. 

Astfel, funcțiile marketingului educațional sunt: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului atât in-

tern cât și extern; 

– adaptarea politicilor de marketing la cerințele mediului economic, 

educațional, financiar, cât și la cerințele potențialilor beneficiari; 

– (re)dimensionarea serviciilor educaționale în consens cu nevoile, 

preferințele, gusturile, așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, 

dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– promovarea unui management eficient al resurselor umane care, îm-

preună cu resursele materiale și informaționale, să stimuleze efectele siner-

gice ale valorilor și serviciilor educaționale și să asigure realizarea misiunii 

și obiectivelor prestabilite.  
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2. Beneficiile marketingului 
 

De ce este necesar marketingul educațional? 

- pentru că autonomia școlilor sporește; 

- pentru că numărul copiilor scade; 

- pentru că crește concurența nu doar între privat- public, ci și între 

școlile publice; 

- pentru că se diversifică așteptările viitorilor beneficiari; 

- pentru că trebuie atrași cât mai mulți elevi pentru o bună balanță 

cost–beneficiu (atenție! finanțarea per elev). 

Instituțiile care înțeleg și aplică principiile marketingului își ating ade-

sea mai eficient obiectivele. Ele trebuie să atragă resurse, să-și motiveze an-

gajații și să atragă consumatorii de educație de cel mai bun nivel. Marketin-

gul este știința aplicată cea mai preocupată de eficiență și eficacitatea 

schimburilor și este aplicabilă la fel de bine și pentru instituții educaționale, 

nu numai pentru firme. 

Marketingul aduce, în principal, patru mari beneficii: 

•  Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Marketingul 

oferă instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu mi-

siunea și obiectivele stabilite. Analize atente, detaliate sunt bază pentru progra-

me care să se adreseze problemelor reale. Marketingul contribuie la identificarea 

problemelor și la planificarea răspunsurilor care să ajute instituția în îndeplini-

rea misiunii sale. 

•  Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Dacă instituția eșu-

ează în dezvoltarea de programe satisfăcătoare pentru nevoile elevilor, donato-

rilor, finanțatorilor și altor persoane implicate, impresiile negative și reducerea 

intrărilor de fonduri vor avea efecte negative. Instituțiile care sunt insensibile 

la nevoile pieței se confruntă cu mai multă apatie și cu o moralitate mai scă-

zută. Pentru astfel de instituții este dificilă atragerea de noi studenți/elevi și noi 

resurse financiare. 

•  Îmbunătățește atragerea resurselor de pe piață. În încercarea de 

a-și satisface clienții, instituțiile trebuie să atragă resurse variate, incluzând 

angajați, elevi, donatori, finanțatori, alți susținători. Iar nivelul de atragere a 

acestor resurse este direct proporțional cu satisfacția oferită în schimb. 

• Creșterea eficienței acțiunii pe piață. Marketingul accentuează rolul 

managementului și coordonării dezvoltării programelor, formării prețurilor, 

comunicațiilor și distribuției. Multe instituții iau decizii fără a lua în conside-

rare legăturile cu piața, de aici rezultând costuri mai mari pentru același rezul-

tat. Ba chiar se obține o îndepărtare a multora dintre cei care trebuiau atrași. 

Având în vedere că puține instituții educaționale își pot permite risipirea re-
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surselor, ele trebuie să atingă un nivel ridicat de eficacitate în relațiile lor cu 

piața. 

 

3. Planificarea strategică 
 

Strategia de marketing este un proces ciclic de culegere și difuzare de 

informații și de modificare a programelor educaționale și a politicii educați-

onale ca răspuns la informațiile astfel obținute (feedback de piață). Cu alte 

cuvinte, planificarea strategică este procesul managerial de a crea și a men-

ține o potrivire între obiectivele organizației și resursele și oportunitățile de 

evoluție a pieței. În dezvoltarea unei strategii de marketing realiste și anco-

rate nevoilor publicului țintă și a comunității locale trebuie să se țină seama 

atăt de particularitățile mediului intern al școlii ( profesori, resurse materia-

le, a ethosului școlii, a rezultatelor obținute în trecut, etc.), cât și de mediul 

extern (factori legislativi și politici, demografie, așezare, condiții financiare, 

etc.). În figura de mai jos, este ilustrat modul cum mediul extern are o in-

flueță mare asupra strategiei de marketing: 

 

3030

DemografieDemografie

Schimbări socialeSchimbări sociale

Conditii economice
/financiare

Conditii economice
/financiare

Factorii legali
/politici

Factorii legali
/politici

TehnologieTehnologie

CompetiţieCompetiţie

Scanarea mediuluiScanarea mediului

Ţintele pieţii 
educaţionale

Produs
Distribuire
Promovare

Preţ

Produs
Distribuire
Promovare

Preţ

Mediul extern nu este controlabilMediul extern nu este controlabil

Schimbarea
pieţii

Schimbarea
pieţii

Mediul extern de marketingMediul extern de marketing

Fizic/Natural

 

Studiul de piață educațională se bazează pe informațiile ofertantului 

pentru a-și fundamenta strategia de marketing. Marketingul este un demers 

științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și 

anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor. Acest de-

mers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată 

analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. Piața 
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educațională reprezintă spațiul de întâlnire al cererii cu oferta educațională 

și cu serviciile specifice ale acestui domeniu. Sunt cercetați și factorii de 

mediu. Mediul natural influențează mai puțin piața educațională. În 

schimb, mediul demografic este o componentă foarte importantă pentru 

proiectarea și realizarea politicilor de marketing educațional. Nici o activita-

te educațională eficientă nu poate fi concepută fără informații exacte despre 

numărul de locuitori pe vârste, sex, ocupație, venit, nivel de instrucție. Și 

mediul tehnologic este important, pentru că dezvoltarea tehnologiei infor-

maționale produce schimbări radicale, inclusiv la nivelul conștiinței. În ceea 

ce privește mediul economic, acesta trebuie luat în considerare pentru că 

definește calitatea vieții, nivelul de trai, care nu e de neglijat în ceea ce pri-

vește marketingul educațional. Starea socială poate determina apetitul sau 

dezinteresul față de educație. Lipsa mijloacelor de subzistență duce la sără-

cia morală. Și mediul politic contează când e vorba de marketingul educați-

onal. E vorba de stabilitate și de tensiune. De calitatea opțiunilor forțelor po-

litice dominante depinde și statutul instituției educaționale. Mediul legisla-

tiv va reprezenta ansamblul normelor juridice și a reglementărilor care pri-

vesc calitatea serviciilor, protecția consumatorului, protecția mediului, fisca-

litate, legislația privind educația, măsurile de respectare a calității în învăță-

mânt. Mediul cultural constituit de ansamblul valorilor, normelor, credințe-

lor, tradițiilor, este foarte important atunci când se vorbește de marketing 

educațional. Ideea de moralitate este definitorie pentru evaluarea mediului 

uman. În această categorie intră cumpătarea, prudența, intransigența, realiza-

rea socială, cinstirea, prestigiul, încrederea, respectul, solidaritatea. Mediul 

instituțional cuprinde ansamblul reglementărilor care creează cadrul juridic 

pentru activitatea serviciilor educaționale – legi, norme, recomandări, con-

venții, ordine etc. Claritatea mediului instituțional asigură circuitul normal 

al valorilor educaționale.  



Elemente de marketing educaţional 

 125 

 

 

 
MANAGEMENTUL 

RELAȚIILOR 

Păstrați viitorii părinți ! 

Rulați o Zi inovatoare 

deschisă! 

Creați buletine informati-

ve școlare de impact 

Faceți un prospect care 

iese în evidență 

Creați dorință pentru 

școala dvs. 

.  

ULITIZAREA MASS-

MEDIA 

 

Obțineți acoperire media 

pentru școala dumnea-

voastră 

Multi-canale de marke-

ting pentru școli * 

Noțiuni de bază în social 

media pentru școli 

Utilizați Twitter 

/Facebook pentru școala 

dvs. 

Creați un buletin informa-

tiv de e-mail excelent * 

Prevede buget de marke-

ting 

 

 

CERCETAREA PIEȚII 

Analizați părțile interesa-

te 

Exploatați grupurile în 

școală 

 

 

MANAGERIEREA 

MARKETINGULUI 

Realizați un caz de mar-

keting în școală 

Păstrați site-ul dvs. până 

la data de 

Efectuați un audit de 

competențe în școală 

Păstrați marketingul șco-

lii dumneavoastră și pe 

timpul verii 

 

 

STRÂNGEREA DE 

PROBE 

Folosiți datele pentru a 

vinde școală 

Creați o bancă de studii 

de caz 

Găsiți povești de succes 

în școală 

Profită din plin de prima 

zi a anului școlar, calen-

daristic 

Utilizați cel mai bine re-

zultatele de la examenele 

naționale și olimpiade 

Utilizați materiale video 

pentru a promova școală 

 
REUNIUNEA CU NE-

VOILE PIEȚII 

Schimbați școala dum-

neavoastră pentru a răs-

punde nevoilor comuni-

tății 

Asigurați-vă că clasa a 

cincea și a noua ies în 

evidență 

Atrageți studenți interna-

ționali * 

 
MESAJE ȘI DEZVOL-

TARE BRAND 

Segmentele și țintele șco-

lare ale publicului 

Folosiți profesorii pentru 

a promova școală 

 

 

Cum realizăm cercetarea pieței? Școala începe prin a vorbi cu pă-

rinții actuali și potențiali, de a afla despre școli concurente, în căutarea de 
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evoluțiile externe care afectează școala dumneavoastră, făcând legături cu 

alte părți interesate (organizații și persoane care vă pot ajuta să reușiți) și 

evaluarea diferitelor moduri de comunicare a clienților și alte părți interesa-

te. 

Pentru obținerea informațiilor se întocmește un plan de cercetare care 

să cuprindă conceptele, metodele și tehnicile de investigație în funcție de 

obiectivele urmărite. Aceste cercetări sunt: 

 exploratorii, atunci când urmăresc identificarea dimensiunilor unui 

fenomen și definirea conceptelor variabilelor și ipotezelor; se poate proiecta 

un studiu pentru determinarea calității și dimensiunile ofertei educaționale 

în orașe mici sau mari, în localitățile rurale de diferite mărimi etc.; 

 instrumentale – pentru testarea și validarea metodelor și a instrumen-

telor de cercetare. Chestionarul pentru cercetarea libertății de acces la in-

formație poate fi aplicat pe un număr de x subiecți, de vârstă, profesie și 

pregătire școlară diferite; 

 descriptive și explicative – adică cercetări care își propun să evalue-

ze coordonatele unui fenomen educațional; 

 predictive – când își propun previzionarea evoluției unui fenomen, 

cum este piața educațională. 

Sunt consemnate zece zone în care cercetătorul trebuie să fie activ în 

obținerea unor informații: 

a) instituții educaționale–pentru evaluarea ofertei, a resurselor ma-

teriale și umane, a managementului și a problemelor cu care se confruntă la 

un moment dat; 

b) publicul (elevii, studenții, părinții) cu nevoile, interesele, prefe-

rințele, intențiile și comportamentul lui educațional; 

c) publicul potențial – pentru a afla de ce segmentul de piață căruia 

ne adresăm nu este încă interesat de prestațiile oferite și a-i înțelege exigen-

țele și așteptările; 

d) concurenții – care vizează și ei același public țintă și a căror ig-

norare poate costa mult, ei încercând să-ți fure „clienții”; 

e) domeniul propriu de activitate, cu realizările și neîmplinirile în-

registrate, în alte spații educaționale; 

f) zonei geografice–circumscrise serviciului educațional, unde tră-

iesc oamenii cu anumite mentalități, cu anumite obiceiuri de consum educa-

țional; 

g) universul publicitar–care trebuie să se schimbe continuu, folo-

sind noi tehnici de reclamă și beneficiind de repere noi, bazate pe teorii psi-

hologice ezoterice cât și tehnologii noi; 

h) mijloacele de comunicare în masă – tot mai dominante, dar și 
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accesibile; 

i) viitorul/tendințele educaționale – pentru a prevedea contextul în 

care serviciile educaționale vor continua să existe la fel sau într-o altă ipos-

tază; 

j) imaginea publică a serviciului educațional oferit de instituție, ca 

expresie a modului cum sunt receptate prestațiile proprii de către diversele 

segmente ale populației. 

În funcție de obiective și ipostaze sunt selectate metodele de cercetare: 

analiză de statistică, analiza documentelor, observația, experimentul, anche-

ta, analiza de conținut. 

Reuniunea cu nevoile pieței se referă la nevoia de a ști ce își dorește 

comunitatea și părinții/elevii de la școală, iar oferta școlii trebuie să fie ali-

niată la nevoile lor. De exemplu, părinții ar putea dori noi subiecte, un etos 

de îngrijire, stimă de sine, securitate sau metode inovatoare de predare. 

Astfel, schimbarea/inovarea educațională (în termeni de marketing) va 

însemna crearea de produse și servicii în acord cu cerințele consumatorilor 

de educație, cerințe aflate într-o continuă schimbare. 

Oferta educațională a școlii va consta în: 

- produse educaționale (programe de studii, specializări, curricule, 

programe de formare etc.) 

- servicii educaționale (consiliere și consultanță educațională, proiecte 

în parteneriat cu școli și instituții din țară dar și din străinătate, meditații, re-

cuperări etc.) 

- dotări educaționale moderne, cu tehnologii de ultimă generație, labo-

ratoare moderne. 

De ce trebuie mesaj și dezvoltare de brand? Școala trebuie să se 

distingă pe piața educațională. Școala are nevoie de a dezvolta un număr 

mic de mesaje-cheie și un stil consistent de proiectare pentru a asigura coe-

rența atunci când comunică de ce este diferită de alte școli din comunitate. 

Pentru ce colectăm dovezi? O școală trebuie să găsească poveștile 

care susțin aceste mesaje-cheie, care lucrează cu elevii actuali și foști, pă-

rinți și profesori . Acest lucru poate include efectuarea de cercetare și crea-

rea de experți pe probleme de educație . Poveștile pot fi utilizate din nou și 

din nou, pentru un impact maxim . 

Utilizarea mass-media înseamnă memorarea de mesaje, oferte educa-

ționale, politici educaționale extrașcolare, ethosul școlii. Școala trebuie să 

facă cea mai bună utilizare a diferitelor moduri de comunicare cu părinții și 

alte părți interesate, incluzând site-ul școlii, publicitate, relații mass-media; 

dar și direct și prin e-mail, evenimente, expoziții, publicații și întâlniri față 

în față. 

Ce înțelegem prin managementul relațiilor? Oricine care exprimă 
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un interes pentru școală trebuie să fie identificat și apoi trebuie să se comu-

nice în mod regulat pentru a se asigura că aceasta este alegerea bună (sau 

sprijinirea în alte moduri pentru alte părți interesate). 

Managementul marketingului – precum și planificarea procesului de 

mai sus, necesită o reflecție cu privire la procesele de mai sus, la diferite in-

tervale de timp pentru a vedea care funcționează cel mai bine și sunt cele 

mai rentabile. 

Când formulam o strategie de marketing pentru viitorii ani, școala va 

trebui să răspundă la următoarele întrebări: 

 Ce fel de servicii dorește școala să dezvolte pentru fiecare grup țintă? 

 Cum poate școala să se distingă de celelalte școli pe aceste piețe, și 

ce avantaje particulare dorește școala să obțină? 

 Ce obiective tactice de marketing dorește școala să realizeze? 

 Care sunt elementele marketingului mix necesare și ce politici de 

preț, produs, distribuție, personal și promovare vor fi utilizate pentru atinge-

rea obiectivelor? 

Obiectivele strategice sunt obiective pe termen lung pentru toata orga-

nizația. Obiectivele tactice sunt obiective pe termen mediu și privesc combi-

națiile serviciilor școlii. Obiectivele tactice, au nevoie să fie cât mai detaliat 

posibil.  

 

4. Nevoia de marketing și relații cu publicul 
 

Educatorii buni dintr-o școală au de regulă, și flerul marketingului, 

pentru că ei fac marketing în orice moment al muncii lor. Marketingul este, 

de fapt, procesul de management responsabil pentru identificarea, anticipa-

rea si satisfacerea cerințelor consumatorului într-un mod profitabil. 

Transpus în arealul școlii, aceasta înseamnă că un bun educator va iden-

tifica și anticipa nevoile elevilor săi și va satisface aceste nevoi într-o manieră 

„profitabila”, trecând prin cunoștințele și abilitățile din clasă și din afara ei. 

Educația de succes este cel mai bun marketing. 
În ceea ce privește marketingul întregii scoli, acest proces mai întâi 

identifică și apoi satisface nevoile consumatorilor care, în sens larg, include 

nu numai elevul, dar și părinții și comunitatea locală. Termenul „profitabil" 

din definiție semnifică importanța obiectivului de a atrage elevi și de a avea 

o bună reputație în arealul unde își desfășoară activitatea. 

Pentru școală, relațiile publice implică un proces de comunicare și re-

laționare cu publicul pe care școala trebuie să-1 deservească. Școlile bune au 

avut de-a lungul timpului relații bune cu publicul, ca parte a succesului lor. A 

face cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai important decât 
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succesul în sine. Pentru câțiva ani, școlile bune caută să-și facă elevii 

mândri de faptul că aparțin școlii, profesorii mândri de faptul că sunt angajați 

acolo și părinții încrezători că nevoile copiilor lor sunt împlinite. Un serviciu 

excelent pentru marketingul școlar îl face rețeaua bazată „pe ce se spune”, prac-

ticat de oamenii care trăiesc și muncesc în școală și în apropierea ei. Marketin-

gul școlar este cu adevărat ajutat de această rețea. Factori ca uniforma școlii, im-

nul școlii, prospectele atractive pot părea semne lipsite de importanță, dar joacă 

un rol vital în creșterea „greutății” școlii și în încurajarea elevilor și părinților de 

a o evalua pe ea și realizările ei. Publicitatea în media este importantă în 

promovarea unei școli, dar discuțiile cu oamenii și contactul personal sunt 

esențiale. Sunt modalitatea prin care cât mai mulți oameni vor fi implicați în 

promovarea școlii. 

Exemplu: Mark – șeful departamentului pentru carieră din Bablake 

School din Midlands, Marea Britanie, consideră că succesul școlii lui vine 

de la a avea un specialist privind comunicațiile: 

 „Sunt parte dintr-un grup de școli private locale, iar unele au externa-

lizat media socială – ceea ce înseamnă că acest conținut este postat în mod 

regulat, și este o interacțiune. Scopul meu este de a „face sa fie real” și arăt 

că suntem cea mai bună școală din Midlands. Care este impactul? Din punct 

de vedere numeric, școala are aproape 2.000 de adepți Twitter și peste 1.000 

de adepți pe pagina de Facebook a școlii. Ei sunt, de asemenea, activi – de 

obicei, au 500 de vizitatori pe zi pe Facebook și o comunitate foarte activă 

Twitter, care include celebrități și mulți foști studenți. Școala a reușit să de-

pășească această recesiune economică bine, dar Mark spune că cel mai mare 

impact a fost în dezvoltarea relației cu publicul – „de exemplu, am avut foști 

studenți care se întorc la evenimente de carieră pentru a da sfaturi pentru ac-

tualii studenți”. 

Marketingul este echivalat de multe ori cu publicitatea, trucurile de 

vânzare și campaniile de promovare, care au obiectivul de a orienta produsul 

educațional spre clienți neinformați sau nehotărâți. Este o greșeală, concep-

tul de marketing este diferit de orientarea pe vânzări. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulți bani și energie uma-

nă pentru promovarea și atragerea grupurilor-țintă. Se încearcă prin cuvinte și 

imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă și să convingă că numai 

produsul educațional oferit de ei este cel mai bun. O mare atenție și cheltuială 

sunt acordate identității vizuale și reputației numelui. Dar clientul dorește 

mai mult. Nevoile lui sunt centrale.  

O școală care aplică conceptul de marketing va face întâi o cercetare a pie-

ței și a nevoilor elevilor. Numai apoi școala va decide cine dorește educație și 

care sunt standardele pe care produsul educațional va trebui să le atingă. In dez-

voltarea acestui produs, școala trebuie să ia în considerare calitatea profesiei de 
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educator, ca și pe aceea de client. Prin urmare, orientarea de marketing determină 

școala să fie permanent cu un ochi spre piață. Nu numai să vadă cât de bun este 

produsul educațional urmărit, dar, de asemenea, să decidă dacă va putea să satis-

facă piața pe termen lung și să răspundă la noile tendințe prin dezvoltarea 

unor noi produse educaționale. 

Aceasta presupune o organizație flexibilă și o comunicare intensă între 

directori, profesori și mediul extern. Când stabilim calitatea produsului educați-

onal, nu ne referim la ceea ce cred profesorii că înseamnă aceasta, ci încercăm 

să vedem care sunt criteriile de calitate ale clienților, dacă școala poate sau va 

putea atinge aceste așteptări. Oricum, școala nu va putea în mod practic să-și la-

se politica de marketing condusă de aceste dorințe, care de multe ori sunt con-

tradictorii. Școlile de succes combină această orientare de piață cu o încredere 

puternica în misiunea și în calitățile sale. Ele sunt capabile să adapteze educația 

oferita la dorințele comunității, dar în același timp să conducă aceste cerințe în 

acord cu ceea ce are de oferit școala. Ele nu sunt atât conduse, cât se inspiră 

din nevoile și așteptările comunității. 

 

5. Comportamentul consumatorului individual și implicații în alege-

rea școlii 
 

Alegerea școlii sau universității care va trebui urmată este considerată 

una din cele mai importante decizii pe care le iau tinerii și familiile lor. 

Acest proces de luare a deciziilor începe cu mult timp înainte de înscriere. 

Pentru laurea unei astfel de decizii oamenii se implică mult deoarece: 

•  decizia se va reflecta asupra imaginii de sine si va avea consecințe 

pe termen lung; 

•  costul punerii în practica a deciziei implica adesea sacrificii persona-

le sau economice; 

•  riscul personal și social de a lua o decizie greșită este perceput ca destul 

de ridicat; 

• exista grupuri de presiune considerabile pentru a lua o anumita deci-

zie sau a acționa într-un anumit mod, iar consumatorul de educație este pu-

ternic motivat să îndeplinească așteptările acestor grupuri de presiune: pă-

rinți, profesori, cunoștințe, prieteni. 

Decizia privind alegerea școlii este un proces care începe mult înainte 

de înscriere și are consecințe mult timp după aceea. O dată intrat într-o școală 

sau facultate, această decizie afectează în viitor toate elementele de bază ale 

vieții: cariera, prietenii, alegerea partenerului de căsătorie, viitoarea locuință si 

întreaga satisfacție în viață. Între aceste elemente cariera este afectata direct. 

Toate cunoștințele și aptitudinile dobândite în școală vor fi utilizate pentru 

obținerea unei cariere de succes în specializarea aleasă. Inconsistența pregă-
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tirii în școală, datorată programelor de studii „aerisite”, poate fi un factor 

major de insucces în carieră. Prestigiul și valoarea școlii și a universității ur-

mate reprezintă un factor major în succesul în carieră. De ele depinde ușurința 

cu care o persoană își va găsi locul de muncă. Consumatorul de educație are 

un anumit comportament definit ca totalitatea actelor și deciziilor privind 

valorificarea oportunităților în vederea obținerii și utilizării bunurilor și ser-

viciilor educative. Pentru aceasta se are în vedere următoarea succesiune de 

acțiuni: percepția stimulilor, reprezentând procesarea mintală a informațiilor 

primite din mediul ambiant (în acest caz consumatorii conștientizează ne-

voile educaționale), informarea asupra bunurilor și serviciilor educaționale 

existente pe piață, conținutul lor, utilitatea, diversitatea, accesibilitatea, nive-

lul axiologic etc. Crearea atitudinii, a predispoziției mentale a consumatori-

lor de a „cumpăra” aceste bunuri și servicii, motivația, care reprezintă starea 

de tensiune psihică care îl conduce pe individ la acțiunea de cumpărare, sa-

tisfăcându-i-se nevoile și așteptările. În afară de implicațiile pe termen lung, 

importantă este și imaginea de sine. În funcție de ea, școlarii se împart în trei 

categorii: 

 școlarii/liceenii care nu sunt motivați și nu reușesc să termine școala 

sau liceul și să finalizeze printr-o diploma (aceștia nu se vor pregăti și nu vor fi 

admiși în școlile următoare). 

 școlarii/liceenii care termină școala, iau o diplomă, dar care nu consi-

dera că o continuare a studiilor ar fi o opțiune buna pentru ei; 

 școlarii/liceenii care doresc să meargă mai departe și vor avea o opțiune 

rațională pregătindu-se pentru o anume școală/universitate, cu un an-doi înainte. 

Școlile sau universitățile care doresc să-și lărgească baza de selecție pentru 

a crește selectivitatea vor trebui să ia legătura direct cu școlarii/liceenii din ul-

timele două categorii pentru a le determina opțiunea. Informarea lor din timp 

cu privire la criteriile de admitere și la avantajele oferite de alegerea șco-

lii/facultății respective conduce la creșterea interesului pentru școala și a nivelu-

lui de pregătire pentru admitere. 

Adesea, punerea în practică a deciziei de a urma o școală implică sacrificii 

importante, legate în special de următoarele aspecte: timp de autoexaminare, 

materiale informative cu privire la universități, costul orelor de pregătire în par-

ticular, taxe de înscriere la examenul de admitere, reviste și publicații cu tes-

te pentru examenele de admitere, vizite de informare în diferite școli. Consi-

derând costurile medii pentru activitățile de mai sus, se ajunge la o suma de 

aproximativ 3000 lei pe an. În condițiile actuale, suma reprezintă o mobilizare 

financiară importantă pentru majoritatea familiilor, chiar dacă cheltuielile se în-

tind pe o perioada de mai multe luni. Dacă luăm în considerare și costurile lega-

te de masă, cazare, transport, alte cheltuieli materiale pe durata studiilor, obser-

văm ca suma depășește 700 lei/lună. 
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În alegerea școlii, riscul unei decizii greșite este dat de: supraevaluarea 

potențialului de a concura cu șanse reale la admitere, riscul de a nu termina 

școala, precum și de lipsa unor perspective de angajare. Este de remarcat dife-

rențierea temporală a celor trei cauze de eșec. 

- în primul rând, riscul datorat supraevaluării potențialului de a concura 

cu șanse reale de a fi admis în școala aleasă. 

- în unele cazuri, riscul de a nu termina școala este major. Aceasta situ-

ație se regăsește la acele școli care reduc selectivitatea la admitere, dar au o 

rată mare a abandonurilor și repetenției. Aceasta situație este costisitoare și 

pentru elev, și pentru societate, irosindu-se sume mari cu pregătirea inutilă a 

unor tineri ce nu-și termină studiile pentru a utiliza cunoștințele acumulate. 

- cea de-a treia situație este aceea a alegerii unei specializări cu per-

spective reduse pe piața muncii. Rigiditatea programelor universitare menți-

ne adesea specializări care nu se regăsesc într-o cerere reala pe piața muncii. 

În condițiile unei evoluții accentuate a pieței muncii, apar situații când specia-

lizări foarte căutate în urma cu patru ani nu mai oferă nici o perspectiva ab-

solvenților care s-au înscris la școala atunci.  

Fiind la vârsta la care experiența în luarea deciziilor complexe este consi-

derată ca insuficientă de către cei din jur, tânărul de 11 ani sau de 14 ani este su-

pus unor presiuni mai mult sau mai puțin puternice de a face o anumită alegere. 

Cazurile extreme sunt acelea în care părinții, cei care de obicei pot exercita cea 

mai puternică presiune prin poziția pe care o dețin, impun orientarea tânărului, 

în ciuda dorințelor reale ale acestuia, sau la cealaltă extremă, refuză orice sprijin 

în luarea deciziei. În ambele cazuri efectele pot fi profund negative. Atitudinea 

corectă este aceea de a îndruma tânărul în parcurgerea corespunzătoare a tuturor 

etapelor necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. 

Tinerii sunt supuși la presiuni nu numai din partea părinților, ci și din 

partea: 

•  profesorilor, care adesea transmit elevului sau părinților aprecieri, de 

genul „Ar fi foarte bun pentru...”. 

•  a colegilor, care pot induce mentalități de grup „Hai sa dăm toți la.... 

ca să fim în continuare împreună”. 

•  a prietenilor și cunoștințelor, care invocă adesea reușita altora pentru 

că au urmat o anumită cale. 

Influențele pot fi și negative. În medii puțin educate, părinții descura-

jează uneori înclinația spre studiu a copiilor, considerând că aceștia vor reuși 

în viață așa cum au reușit ei, fără prea multe studii. Între influențele pozitive, 

un rol tot mai important trebuie să îl capete canalele de informare care există 

între școală, candidați și grupurile de presiune care deservesc practic aceste 

canale: biroul de informare pentru candidați, cadrele didactice ale școlii, ab-

solvenți, actualii elevi sau studenți. 
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Decizia de a alege o școală sau o universitate ar trebui să fie pentru toți o 

decizie cu o complexitate ridicată prin gravitatea efectelor sale. La baza proce-

sului decizional stă îngustarea treptată a câmpului alegerilor prin identificarea 

alternativelor, determinarea criteriilor de evaluare și aplicarea acestor criterii 

alternativelor pentru a ajunge la o alegere unică. Pașii de urmat sunt: manifes-

tarea nevoi, culegerea de informații, evaluarea alternativelor, formularea se-

tului de alegeri, determinarea criteriilor de evaluare, decizia, implementarea 

deciziei, evaluarea postalegere, motivarea valorii, influența altora, factorii 

conjucturali. 

Ceea ce diferențiază procesele complexe unul de altul sunt în principal cri-

teriile de decizie utilizate în evaluarea alternativelor. De exemplu, la alegerea 

unei facultăți liceenii se vor întreba dacă pot să-și plătească satisfacerea nevoilor 

de hrană și locuință; alții vor considera depărtarea față de casă; alții vor fi în-

grijorați de găsirea noilor prieteni sau de respingerea de către noii colegi; alții 

vor urmări stima de sine și dezvoltarea personală. O școală nu poate acorda 

atenție tuturor acestor nevoi. Unele acordă atenție nevoii de apartenență socia-

lă, altele, dezvoltării personale, prin consiliere și sprijin în carieră, altele vizea-

ză stima față de sine, așa cum fac școlile de renume. 

În general, criteriile de alegere pot fi grupate în patru categorii majore 

care se regăsesc în diferite forme în alegerea făcută de orice candidat: 

•  Calitatea pregătirii școlare cuprinde elemente legate de calitatea și 

nivelul științific al pregătirii, de profesionalismul cadrelor didactice, de dotări 

și facilități didactice. 

•  Viața socială cuprinde elemente legate de asistența la acomodare în 

clasele de tranziție (a V-a, a IX-a) sau în campus, de nivelul socio-cultural al 

zonei, de viața sportivă și artistică, de posibilitățile de petrecere a timpului 

liber. 

•  Poziția, depărtarea de domiciliul părinților și posibilitatea de a ajunge 

rapid dintr-un punct în altul sunt foarte importante. 

•  Costul cuprinde mai multe elemente: taxele de studiu, de înmatricu-

lare, de înscriere, costul locuinței și hranei, cheltuielile zilnice, etc. 

Întregul lanț de satisfacție a candidatului are drept nevoie de bază rea-

lizarea profesională, detaliată în următoarele obiective specifice: 

 Obținerea cunoștințelor și abilităților necesare pentru a activa pe pi-

ața muncii; 

 Alegerea unei specializări cerute pe piața muncii; 

 Obținerea cunoștințelor și abilităților necesare succesului în carieră; 

 Satisfacerea mai bună a nevoilor de bază pe perioada studiilor. 

Revenind la structura procesului decizional, o importanță din ce în ce 

mai mare tinde să fie acordată evaluării după implementarea deciziei. Satis-

facția reală a consumatorului de educație este măsurabilă după absolvirea 
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școlii. Acesta este momentul în care utilitatea cunoștințelor și deprinderilor 

căpătate în urma deciziei luate la alegerea școlii devine un indicator de satis-

facție. Acumularea de cunoștințe și deprinderi care îl împiedică pe elev să-și 

găsească un post va determina o insatisfacție profundă. Aparent, vina de a 

opta pentru o specializare fără căutare pe piața muncii cade în sarcina absol-

ventului, dar în realitate instituțiile educaționale sunt cele care acționează ca 

intermediari între tineri și angajatori și au obligația de a oferi servicii educațio-

nale de calitate celor care le solicită. Crearea sau menținerea de specializări care 

nu se regăsesc între cererile formulate de piața muncii și atragerea de candi-

dați către ele sunt practic acte de înșelăciune, prin care viitorilor absolvenți li 

se promite un viitor incert și sunt deturnate fonduri de la alte utilizări sociale 

pentru întreținerea unor structuri educaționale inutile social, ba chiar creatoare 

de șomaj. 
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Una dintre problemele care s-au aflat pe agenda relațiilor diplomatice 

dintre România și Vatican, în perioada interbelică, a fost cea a reglementării 

situației organizației Statusului romano-catolic din Dieceza de Alba-Iulia1. 

Este evident că această problemă nu ține neapărat de natura raporturilor ro-

mâno - vaticane, însă prin implicațiile sale politico-juridice, ea a ținut capul 

de afiș al dezbaterilor care au avut loc, atât la nivelul instituțiilor interesate, 

cât și al opiniei publice în anii 1931-1932, dar și în perioada următoare. Deși 

Sfântul Scaun nu s-a implicat direct în soluționarea acestei situații decât în 

ultima fază, în luna mai 1932, totuși acesta s-a aflat conectat la cursul eve-

nimentelor, atât prin contactele permanente pe care le-a avut cu Nunțiul 

Apostolic de la București, Mons. Angelo M. Dolci, cu reprezentantul Ro-

mâniei la Vatican, Nicolae Petrescu-Comnen, cât și cu reprezentanții Statu-

sului.  

Problema Statusului catolic a ajuns în atenția autorităților datorită nu-

meroaselor agitații în rândul opiniei publice și în presa vremii, agitații legate 

de statutul incert al organizației și de atitudinile antiromânești desfășurate de 

unii membri ai Consiliului Dirigent al acesteia. Pentru clarificarea acestei si-

tuații președintele Consiliului de Miniștri, Nicolae Iorga, care deținea și por-

tofoliul instrucțiunii publice și cultelor, prin adresa nr. 52202 din 30 aprilie 

                                                 
1 Statusul romano-catolic din Ardeal – organizație confesională catolică din Dieceza de rit 

latin de Alba-Iulia. Apărut în epoca medievală, pe fondul ofensivei protestante din Transil-

vania, Statusul avea drept scop apărarea intereselor catolicismului, grav afectate după desfi-

ințarea episcopatului de către principii protestanți. Organizația a cunoscut mai multe tran-

sformări, cea mai importantă înregistrându-se în februarie 1868, după instaurarea dualismu-

lui austro-ungar. Organizație sui generis în cadrul Bisericii Romano-Catolice, Statusul era 

constituit din laici și preoți, fiind condusă de un șef spiritual, Episcopul catolic de Alba-

Iulia, și de unul laic, ales de către Consiliul său Dirigent. Avea atribuții bisericești, școlare 

și patrimoniale, administrând toate fondurile catolice din cadrul episcopiei. Deși liderii 

acestuia au solicitat în nenumărate rânduri recunoașterea autonomiei, guvernele maghiare 

au refuzat să aprobe cererea, arătând că organizația era doar uzufructuara fondurilor și nu 

proprietara lor. Este important de menționat faptul că nici Sfântul Scaun, nici guvernul ro-

mân nu a recunoscut vreodată canonicitatea Statusului.  
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1931, a decis instituirea unei comisii istorico-juridice, al cărei obiectiv era 

tocmai analiza situației de drept și de fapt a Statusului. Comisia era constitu-

ită din profesori universitari, greco-catolici și romano-catolici de la Univer-

sitatea din Cluj și din juriști de marcă din București și Cluj. Lucrările comi-

siei s-au desfășurat în lunile mai și iunie 1931, în mare parte la Cluj. S-a fă-

cut remarca, evident exagerată, că membrii comisiei nu erau preocupați de 

strângerea probelor istorice și juridice, ci mai ales aceștia urmăreau declan-

șarea unei propagande anti-Status pentru a forța mâna guvernului în luarea 

unei hotărâri privind desființarea Statusului2.  

Pe baza cercetărilor făcute și a probelor adunate de comisie, în special 

de președintele acesteia, Onisifor Ghibu, în ședința din 15 iunie 1931 au fost 

formulate și adoptate concluziile privind situația Statusului catolic ardelean 

înainte și după anul 1918. Potrivit raportului înaintat primului-ministru Ni-

colae Iorga, la 14 iulie 1931, Statusul reînființat la 1868, respectiv 1873, era 

o organizație total diferită de cea din secolele XVI-XVII, fiind constituită pe 

baze protestante. În perioada dualismului austro-ungar nici una din instituții-

le statului maghiar nu recunoscuse oficial noua organizație, tolerând-o, în 

mod provizoriu, în măsura în care ea putea fi utilă în procesul de maghiari-

zare a românilor transilvăneni. De asemenea, nici Sfântul Scaun nu recunos-

cuse vreodată Statusul pentru că acesta se afla în contradicție cu însăși doc-

trina Bisericii Catolice, care nu admitea amestecul laicilor în afacerile bise-

ricești. În plus, statul maghiar – susținea Ghibu – preconizase dizolvarea ei, 

urmând doar să fixeze momentul oportun pentru această acțiune. 

Referindu-se la evoluția organizației după anul 1918, raportul preciza 

că „exploatând loialitatea și generozitatea stăpânirii române într-un sens po-

litic maghiar”, Statusul catolic se transformase într-o organizație politică 

maghiară, total independentă, față de autoritățile statului român, refuzând să 

se supună vreunui control din partea instituțiilor abilitate, dar și față de Ar-

hiepiscopul romano-catolic de București a cărui autoritate nu a recunoscut-o 

niciodată. Statusul înlăturase toate drepturile pe care regele României, în ca-

litatea sa de succesor al regelui Ungariei, le avea asupra fondurilor adminis-

trate cu „influența” lui și le trecuse asupra Episcopului Majlath. Comisia su-

blinia că organizația eliminase dintre membrii săi de conducere pe reprezen-

tanții statului român și transformase Adunarea generală într-un veritabil Par-

lament maghiar, care cuprindea foști funcționari superiori ai statului ma-

ghiar profund ostili României. Mai mult, toate școlile care erau susținute din 

                                                 
2 Sandor Biro, The Nationalites Problem in Transylvania 1867-1940. A Social His-

tory Of The Romanian Minority Under Hungarian Rule (1867-1918) And Of The Hunga-

rian Minority Under Romanian Rule (1918-1940), New York, Columbia University Press, 

1992, p. 465. 
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fondul de studii fuseseră transformate în școli confesionale și puse sub auto-

ritatea supremă a Episcopului de Alba-Iulia. Acesta era acuzat de a fi publi-

cat și răspândit materiale false, prin care căutase să inducă în eroare autori-

tățile române dar și opinia publică străină privind existența legală a Statusu-

lui. Pe baza acestor considerente, comisia declara – în concluziile sale – că 

organizația catolică maghiară devenise „un organ național maghiar și mai 

primejdios decât până aici, pentru Statul român și imposibil de conceput și 

de admis în cadrele unui stat național independent”3. În consecință, se pro-

punea Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor dizolvarea imediată a 

Statusului catolic, prin decizie ministerială, trecerea bunurilor deținute ilegal 

de acesta în proprietatea statului român și constituirea unei comisii de speci-

aliști care să examineze situația bunurilor respective și să propună ministe-

rului repartizarea lor în favoarea „organelor canonic și legal constituite ale 

Bisericii Catolice, a Universității din Cluj și a statului român”4.  

Concomitent cu lucrările comisiei istorico-juridice, la 22 mai 1931, 

trei profesori romano-catolici de la Universitatea din Cluj s-au adresat Papei 

Pius al XI-lea, acuzând Statusul romano-catolic că i-a eliminat din Consiliul 

Dirigent al organizației deoarece fiind de altă naționalitate decât cea ma-

ghiară „nu pot fi angajați la luptă împotriva situației de drept a României”5. 

Vitold Baroni, Adrian Ostrogovich și Geandomenico Serra declarau că se 

desolidarizează de orice acțiune a Statusului și solicitau Sfântului Scaun să 

dispună dizolvarea imediată a organizației care, prin activitatea sa, aducea 

deservicii catolicismului universal și atenta la ordinea publică din statul ro-

mân. Demersurile întreprinse de comisie și de cei trei profesori li s-au adău-

gat cele făcute de către Senatul Universității din Cluj. La 11 februarie 1932, 

rectorul acesteia, profesorul Nicolae Drăganu cerea șefului guvernului și 

ministrul de resort, Nicolae Iorga, să ia măsura rectificării urgente a situației 

funciare a Bisericii Universității, în sensul trecerii ei în proprietatea institu-

ției6. Solicitarea nu era o noutate pentru că, încă din anul 1924, membrii 

greco-catolici ai Senatului universitar, constatând că Biserica a fost trecută 

fraudulos în proprietatea fondului de stipendii al Statusului romano-catolic, 

cereau revenirea la situația existentă anterior7. 

Pe baza concluziilor formulate de comisia istorico-juridică, la 18 iulie 

1931, guvernul român a hotărât ca, înainte de a se trece la aplicarea măsuri-

                                                 
3 Onisifor Ghibu, Acțiunea catolicismului unguresc și a Sfântului Scaun în România 

întregită. Raport înaintat M. S. Regelui Carol II cu CLXXVII + 45 de acte și documente, 

Cluj, Institutul de arte grafice Ardealul, 1934,  p. 8-11. 
4 Ibidem. p. 14. 
5 Ibidem, pp. 235-236. 
6 Ibidem, p. 237. 
7 Ibidem, pp. 232-233. 
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lor propuse față de „organizația ilegală și primejdioasă” a Statusului catolic, 

era mai prudent să se informeze Vaticanul „spre a se evita orice complicație, 

care s-ar putea ivi în urma necunoașterii suficiente a chestiunii din partea 

acestuia”8. Ținând cont de faptul că studiase amănunțit problema, Nicolae 

Iorga, președintele Consiliului de Miniștri, l-a însărcinat, la 18 iulie 1931, pe 

profesorul Onisifor Ghibu să meargă la Roma, ca delegat special al guvernu-

lui, pentru ca împreună cu ministrul român la Vatican, Nicolae Petrescu-

Comnen, „să puneți în cunoștință de cauză Sfântul Scaun, explicându-i 

punctele de vedere ale noastre și făcându-l să înțeleagă că un desacord pe 

această chestiune vitală a României, ar putea avea consecințe, pe care noi cu 

orice preț am voi să le împiedicăm”9. În aceeași zi, Ministerul Afacerilor 

Străine îl informa pe Nicolae Petrescu-Comnen că a luat măsurile necesare 

rezolvării situației Statusului catolic, „organizație care s-a dovedit a fi de un 

caracter cu totul primejdios, atât din punct de vedere al raporturilor dintre 

România și Sfântul Scaun, cât și din punct de vedere al siguranței Statului 

Român”10. Totuși, din dorința de a nu se interpreta greșit, în străinătate, 

eventualele măsuri restrictive la adresa Statusului, guvernul român socotea 

necesară o prealabilă informare a Vaticanului, pentru ca acesta, în lipsa unor 

informații complete despre organizație, să nu adopte unele atitudini care să 

creeze complicații dăunătoare ambelor părți.  

Înaintea plecării la Roma, Onisifor Ghibu a avut, la 30 august 1931, o 

audiență la regele Carol al II-lea, în cadrul căreia s-au discutat toate aspecte-

le problemei. Regele a declarat că este întru totul de acord cu concluziile 

formulate de comisia istorico-juridică și l-a autorizat pe Ghibu ca, în discuți-

ile cu reprezentanții Vaticanului, să solicite acestora acordarea drepturilor pe 

care regii Ungariei le-au avut față de Biserica Romano-Catolică din Transil-

vania și regelui României11. În drum spre Roma, Ghibu s-a oprit la Geneva 

pentru consultări suplimentare cu Nicolae Titulescu și Dimitrie Ghica, mi-

nistrul Afacerilor Străine, care participa atunci la lucrările Societății Națiu-

nilor. Deși considera problema Statusului romano-catolic ca fiind o afacere 

strict internă a statului român, delegatul guvernului dorea să se consulte cu 

Titulescu în privința căii de urmat în această dificilă chestiune, în cazul în 

care maghiarii ar fi adus chestiunea în dezbaterea forului mondial. 

În urma discuțiilor avute cu Titulescu, Ghica și Antoniade, s-a hotărât 

ca Ghibu să meargă la Roma și să informeze Sfântul Scaun despre situația 

                                                 
8 Nota nr. 42363/18 iulie 1931 emisă de Ministerul Afacerilor Străine, în Onisifor 

Ghibu, op. cit., 1934, p. 16. 
9 Nota nr. 42363/18 iulie 1931, emisă de Ministerul Afacerilor Străine, în Onisifor 

Ghibu, op. cit., 1934, p. 17. 
10 Ibidem. 
11 „Universul”, anul XLIX, nr. 135, 18 mai 1932. 
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existentă în dioceza romano-catolică ardeleană precum și despre măsurile pe 

care guvernul român le preconiza pentru rezolvarea problemei. Diplomații 

români l-au atenționat pe acesta că, pentru a se evita eventualele complicații 

la Societatea Națiunilor și chiar la Tribunalul internațional de la Haga, era 

neapărat necesar ca unele aspecte de drept internațional să fie examinate cu 

mare atenție înainte de a se lua unele hotărâri în privința Statusului romano-

catolic12. 

După consultările de la Geneva, Onisifor Ghibu s-a deplasat la Roma 

unde a discutat cu Nicolae Petrescu-Comnen și Dimitrie Ghica despre mo-

dalitățile de rezolvare a situației organizației Statusului. De la Roma, Ghibu 

îi solicita lui Nicolae Iorga ca, înainte de a se lua măsurile preconizate împo-

triva Statusului, acestea să fie examinate de către „organele tehnice” ale Mi-

nisterului Afacerilor Străine13. La 8 octombrie 1931, delegatul guvernului și 

ministrul român de la Vatican redactau concluziile care s-au desprins în ur-

ma discuțiilor purtate anterior. Pentru prima dată de la începutul discuțiilor 

privind modalitățile de rezolvare a problemei cei doi cereau convocarea co-

misiei juridice a ministerului pentru a examina și a se pronunța asupra unor 

elemente de drept internațional care au apărut în timpul dezbaterilor de la 

Vatican14. Consiliul juridic trebuia să răspundă unor întrebări referitoare la 

eventualele complicații și consecințe neplăcute pentru guvernul român care 

ar putea apărea prin aplicarea unilaterală, fără un acord prealabil cu Sfântul 

Scaun, a măsurilor preconizate de comisia istorico-juridică și avizate favo-

rabil de șeful guvernului. 

Deosebit de interesantă ni se pare a fi pentru această problemă decla-

rația făcută, la 13 octombrie 1931, de către ministrul român la Viena, Caius 

Brediceanu, care în momentul ratificării Concordatului cu Vaticanul era re-

prezentantul guvernului român pe lângă Sfântul Scaun. Brediceanu susținea 

că punctul de vedere al comisiei era „cu totul întemeiat”, Statusul romano-

catolic fiind o instituție ilegală și anticanonică, guvernul român putând dis-

pune asupra situației acesteia conform dreptului acordat de Sfântul Scaun, 

prin scrisoarea din 22 octombrie 1928 a Nunțiaturii Apostolice din Româ-

nia. El aprecia că Sfântul Scaun nu poate ridica obiecții împotriva punctului 

de vedere al guvernului român, o procedură contrară putând fi interpretată 

de autoritățile române ca o violare a Concordatului, „ceea ce ar atrage după 

                                                 
12 Onisifor  Ghibu, Oameni între oameni – amintiri, București, Editura Eminescu 

1990, p. 331. 
13 Telegrama din 26 septembrie 1931 expediată de la Roma de către Onisifor Ghibu 

către Nicolae Iorga, șeful guvernului, apud Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, pp. 18-19. Solici-

tarea lui Ghibu pentru consultarea comisiilor juridice ale Ministerului Afacerilor Străine era 

susținută de N. Titulescu și N. Petrescu-Comnen. 
14 Ibidem. 
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sine necesitatea imperioasă din partea României de a denunța concorda-

tul”15. 

Avizul Consiliului juridic al Ministerului Afacerilor Străine din 30 oc-

tombrie 1931 era mult mai nuanțat față de considerațiile ministrului Bredi-

ceanu și el va determina în mare parte evoluția ulterioară a evenimentelor. 

Unul dintre analiștii acordului de la Roma, George Sofronie, considera că 

acest aviz a fost punctul de plecare al negocierilor dintre guvernul român, pe 

de o parte, și reprezentanții Statusului romano-catolic și ai Sfântului Scaun, 

pe de altă parte, negocieri încheiate cu semnarea Acordului din 30 mai 

193216. Consiliul juridic susținea că, înainte de a se trece la punerea în apli-

care a măsurilor preconizate de guvern, o înțelegere cu Sfântul Scaun era 

„indispensabilă” deoarece, în caz contrar, acesta ar putea considera că statul 

român a încălcat prevederile Concordatului. În cazul unei soluționări unila-

terale a problemei, maghiarii ar putea să o aducă în discuția Societății Nați-

unilor, în conformitate cu articolele 9 și 12 din Tratatul minorităților și cu 

articolul 11 din Pactul organizației, „cu toate consecințele de ordin politic, 

pe care le comportă examinarea unui asemenea litigiu de către Consiliul Li-

gii”17. Mai mult, se aprecia că, după ce problema Statusului ar fi adusă în 

discuția Consiliului Ligii, datorită caracterului ei politic și juridic, ea ar pu-

tea fi examinată de către o comisie de juriști care să înainteze litigiul Curții 

Permanente de Justiție de la Haga. Consiliul juridic considera că, având în 

vedere faptul că în problemele minoritare tendința instanțelor internaționale, 

politice sau juridice, era destul de favorabilă acestora, aducerea în discuție a 

situației organizației confesionale ardelene în fața Curții de Justiție „ar pre-

zenta riscuri deosebit de grave, dacă ea ar fi rezolvată potrivit concluziilor 

Comisiei istorico-juridice, pe cale administrativă, fără o prealabilă înțelegere 

cu Sfântul Scaun”18. Soluția desființării Statusului și a preluării bunurilor 

deținute de acesta nu era una „admisibilă”, deoarece minoritatea maghiară 

nu ar fi ezitat să se adreseze Societății Națiunilor. 

Observăm că, în opoziție cu punctul de vedere al Comisiei istorico-

juridice care insista asupra caracterului intern, pur administrativ al proble-

mei, Consiliul juridic sublinia faptul că ea are și un caracter internațional. 

Față de această tendință în epocă s-a remarcat19 faptul că observațiile Consi-

                                                 
15 Ibidem, p. 21-22. Caius Brediceanu preciza, în declarația sa, că s-a simțit dator a 

da unele lămuriri pentru a contribui la „soluționarea cât mai justă și mai apropiată a acestei 

chestiuni vitale (subl. ns.) a României”. 
16 George Sofronie, Natura juridică a acordului de la Roma din 30 mai 1932. Un 

capitol de relații diplomatice dintre România și Vatican, Cluj, 1939, p. 3. 
17 Ibidem, p. 5. 
18 Valer Pop, Acordul de la  Roma, Cluj,1934, p. 14. 
19 G. Sofronie, op. cit., p. 6.  
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liului exprimau fidel concepția urmată aproape permanent de către guverne-

le interbelice de a se respecta ad litteram obligațiile asumate de România în 

problema protecției minorităților etnice și religioase, cu intenția de a nu se 

mai oferi ocazia înaintării unor plângeri neîntemeiate la Societatea Națiuni-

lor, în special de către minoritatea maghiară. 

Onisifor Ghibu și Nicolae Petrescu-Comnen au solicitat Consiliului 

juridic să se pronunțe și asupra sensului juridic al articolului IX, aliniatul 2 

din Concordat, ținând cont și de schimbul de scrisori din octombrie 1928 

dintre Ministerul Afacerilor Străine și Sfântul Scaun, scrisori care făceau 

parte integrantă din acesta. Consiliul aprecia că acest articol nu se putea in-

terpreta ca având o redactare „limitativă” a organizațiilor bisericești care se 

bucurau de recunoașterea personalității juridice, ci una „enumerativă”, iar 

schimbul de scrisori nu aducea elemente suplimentare noi pentru interpreta-

rea articolului 9 din Concordat20. 

Dacă până la 30 octombrie 1931, guvernul era înclinat să dea o rezol-

vare unilaterală problemei Statusului romano-catolic, cu o simplă informare 

a Sântului Scaun, după această dată ideea a fost abandonată în favoarea ne-

gocierilor directe cu Vaticanul pentru luarea unor decizii de comun acord. 

De altfel, adoptarea acestei soluții trebuie înțeleasă având în vedere și atitu-

dinea de largă toleranță față de minoritatea maghiară, urmată de guvernul 

Iorga – Argetoianu. În ședința Senatului din 12 februarie 1932, răspunzând 

unei interpelări a senatorului Laurențiu Oanea, președintele Consiliului de 

Miniștri, Nicolae Iorga, declara că minoritatea maghiară va avea din partea 

autorităților statului „mai mult respect pentru așezămintele religioase, decât 

ați avut de la statul ungur. Nu veți avea de la noi, care suntem ortodocși, de-

cât cea mai largă înțelegere, în ceea ce privește orice recunoaștere și orice 

toleranță religioasă”21. 

În pofida avizului dat de Consiliul juridic al Ministerului Afacerilor 

Străine, complexitatea soluționării problemei organizației a dat naștere unor 

situații de-a dreptul ciudate, dacă nu chiar ilare. Pe de o parte, diplomații și 

comisiile juridice ale Ministerului Afacerilor Străine se pronunțau pentru 

negocieri prealabile cu Vaticanul, iar pe de altă parte, unele ministere și o 

parte a parlamentarilor insistau pe necesitatea soluționării afacerii de cale 

administrativă, de către guvern. Astfel, Ministerul Instrucțiunii Publice și 

Cultelor, al cărui titular era Nicolae Iorga, decidea la 26 noiembrie 1931 că 

Statusul romano-catolic nu are o recunoaștere legală din partea autorităților 

și ca atare trebuia să revină la situația existentă la 1 decembrie 1918, în sen-

                                                 
20 V. Pop, op. cit., 1934, pp. 18-20. 
21 „Neamul românesc”, anul XXVII, nr. 37, 14 februarie 1932. 
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sul de organism subaltern al ministerului22. Pentru a putea aplica această de-

cizie, ministerul solicita avizul Ministerului de Justiție cu privire la soluția 

ce trebuia dată problemei Statusului, precum și modalitatea prin care urma 

să fie informat Sfântul Scaun. La 28 decembrie 1931, răspunzând solicitării 

lui Nicolae Iorga, Ministerul de Justiție considera că averile și bunurile care 

se aflau în acel moment în administrarea Statusului puteau fi încredințate 

unei comisii provizorii, iar contabilitatea organizației urma să fie preluată de 

către ministerul de resort. Ministerul propunea ca membrii comisiei provizo-

rii să fie numiți prin decret regal „întrucât cadrează mai mult cu înaltul pa-

tronat al Maiestății Sale Regelui”23. În privința modalității prin care trebuia 

informat Vaticanul, în mod neașteptat, se propunea ca acest lucru să nu se 

facă deloc. 

Totuși, înainte de a adopta o măsură definitivă în privința Statusului, 

Iorga l-a însărcinat pe Onisifor Ghibu să discute la Vatican pentru a se cu-

noaște exact punctul de vedere al Sfântului Scaun cu privire la canonicitatea 

organizației. Ziarul „Giornale d’Italia”, califica Statusul romano-catolic 

drept o instituție unică în lumea catolică, anticanonică și de inspirație protes-

tantă. În opinia autorului, guvernul român ar fi putut să-i aplice oricând le-

gislația în vigoare, desființând-o, „fără a pune chestiunea pe teren internați-

onal”. El considera că inițiativa guvernului român de a se consulta cu Sfân-

tul Scaun în privința organizației s-a făcut „din deferență pentru Vatican și 

din dorința de a da lumii civilizate o nouă dovadă de toleranță”24. 

Concomitent cu dezbaterile care aveau loc în presă și în Parlament, 

reprezentanții Statusului, îngrijorați de eventualitatea adoptării unor măsuri 

dure și definitive împotriva organizației lor, au decis să meargă la Vatican 

pentru a obține sprijinul Sfântului Scaun. La începutul lunii noiembrie 1931, 

Episcopul romano-catolic de Alba-Iulia, Gustav Carol Majlath, a sosit la 

Roma, instalându-se la Collegium Hungaricum-Germanicum. Ulterior, la 12 

februarie 1932, Nicolae Iorga remarca, referindu-se la acest moment, că un 

episcop român trebuia să meargă mai întâi la Legația țării sale și să accepte 

ca reședință, pe perioada vizitei, locuința pe care o desemnează legația și nu 

un spațiu aparținând unei instituții străine25. Venirea Episcopului Majlath la 

Vatican a fost urmată de cele ale Nunțiului  Apostolic din România, Angelo 

M. Dolci, și a Cardinalului Seredy, Primatul romano-catolic al Ungariei. În-

sărcinatul român cu afaceri externe pe lângă Sfântul Scaun, dr. Ioan Broșu, 

                                                 
22 Decizia Ministerului Instrucțiunii și Cultelor din 26 noiembrie 1931 apud Onisifor 

Ghibu, op. cit., 1934, p. 117-120. 
23 Ibidem, pp. 122-123. 
24 „Cuvântul”, anul VIII, nr. 2542, 21 mai 1932. 
25 „Neamul românesc”, anul XXVII, nr. 37, 14 februarie 1932. 
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aflase de la cei doi înalți prelați din România că scopul vizitei la Vatican era 

dublu: pe de o parte se urmărea recunoașterea Statusului ca o organizație le-

gală și canonică, iar pe de altă parte obținerea aprobării Sfântului Scaun 

pentru un adjunct la Episcopia de Alba-Iulia, în persoana protopopului His-

schler26. Broșu observase că Majlath și Dolci erau foarte bine informați des-

pre intențiile guvernului român privind rezolvarea situației Statusului, iar 

sosirea Cardinalului Seredy la Vatican trebuia înțeleasă în strânsă legătură 

cu această problemă. În timpul vizitei cei trei prelați au fost primiți în audi-

ență și de către Papa Pius al XI-lea. Din informațiile pe care Broșu le avea, 

Episcopul Majlath fusese sfătuit să se întoarcă la București pentru a trata cu 

instituțiile competente ale statului român și „eventual a căuta să ajungă la un 

compromis”27. Demersul făcut de cei trei înalți prelați pe lângă Sfântul Sca-

un s-a soldat cu un eșec, însă aceasta dovedea, așa cum bine sesiza și ziaris-

tul Romulus Seișanu, că Episcopul Majlath „se consideră și azi dependent 

de primatul Ungariei”28. 

Temerile exprimate de către Consiliul juridic al Ministerului Afaceri-

lor Străine privind acțiunile catolicilor maghiari din Transilvania în eventua-

litatea adoptării unor măsuri unilaterale în problema Statusului romano-

catolic erau confirmate de către ministrul român la Vatican, N. Petrescu-

Comnen, printr-o scrisoare trimisă lui Onisifor Ghibu, la 12 noiembrie 1931. 

Acesta fusese informat de către Nunțiul Dolci că maghiarii catolici erau gata 

să conteste chiar și Sfântului Scaun dreptul de a se atinge de averile lor „se-

culare” și că aceștia vor sesiza Consiliul Societății Națiunilor la prima acțiu-

ne de „ostilitate” a guvernului român față de organizația Statusului29. 

La 16 noiembrie 1931, Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor îl 

informa pe Arhiepiscopul romano-catolic de București, Alexandru Cisar, 

despre demersurile pe care guvernul român le făcea pe lângă Sfântul Scaun 

în vederea soluționării problemei Statusului catolic. Înaltul prelat după ce 

recunoștea că problema era de o gravitate extremă, care putea să aibă conse-

cințe neplăcute pentru ambele părți, își arăta disponibilitatea de a colabora 

cu guvernul român pentru clarificarea situației organizației confesionale ar-

delene, cu condiția de a primi mai întâi o însărcinare oficială din partea Va-

ticanului „dacă Forul suprem al Bisericii catolice nu-și va rezerva competen-

                                                 
26 Apud Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, p. XVI. Joszef Hisschler (1874-1936), prelat 

papal; după studii teologice la Viena și Roma, a fost numit paroh la Cluj (1906), apoi cano-

nic și protopop în același oraș. A întemeiat Școala de fete „Marianum”; redactor șef al re-

vistei „Müveszeti Szalon”. România - Vatican. Relații diplomatice. Documente, vol. I 

(1920-1950), București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 16-17. 
27 Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, p. XVI. 
28 „Universul”, anul LXIX, nr. 346, 22 decembrie 1931. 
29 Apud  Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, p. XVII. 
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ța de a soluționa cazul în mod direct sau pe cale diplomatică”30. 

Într-o scrisoare adresată, la 17 noiembrie 1931, ministrului Afacerilor 

Străine, Dimitrie Ghica, delegatul guvernului, Onisifor Ghibu, îl acuza pe 

acesta că, fiind condus de anumite interese, urmărește sabotarea misiunii sa-

le la Vatican31. Ghibu observase, încă din timpul întâlnirilor pe care le avu-

sese cu Ghica la Geneva și Roma, în septembrie 1931, că acesta adopta o 

atitudine duplicitară: pe de o parte se arăta binevoitor, amabil, declarându-se 

de acord cu punctul său de vedere, iar pe de altă parte, îi sabota demersurile, 

urmărind să-i rezerve această misiune fratelui său, Mons. Vladimir Ghica, 

sperând ca astfel acesta să obțină „pălăria de cardinal”32. În consecință, Ghi-

bu își lua libertatea de a informa opinia publică și autoritățile în drept despre 

manevrele făcute de Ghica pe care le găsea „profund primejdioase cauzei”. 

Informat despre acest incident, Nicolae Iorga i-a cerut ministrului Ghica să 

redacteze o adresă prin care să i se retragă delegația lui Ghibu sub motivul 

comportamentului neadecvat față de superiori. După îndepărtarea lui Ghibu, 

delegat pentru rezolvarea problemei Statusului a fost desemnat Valer Pop, 

ministrul Ardealului, iar din ianuarie 1932, ministru de Justiție. Alegerea fă-

cută de guvernul român în persoana lui Valer Pop era semnificativă întrucât 

acesta era președintele Asociației Generale a Românilor Uniți (AGRU), cu-

noștea foarte bine problemele confesionale din Transilvania și, nu în ultimul 

rând, era unul dintre cei mai apreciați juriști în dreptul public maghiar și ro-

mân33. 

Problema Statusului romano-catolic revenea în atenția opiniei publice 

după ce, la 19 decembrie 1931, deputatul Romulus Seișanu publica în ziarul 

„Universul” un articol incendiar referitor la situația acestei organizații. Au-

torul susținea că Statusul, „o organizație periculoasă și foarte ciudată”, fără 

a avea o existență legală și nesocotind autoritățile statului, dreptul de patro-

nat suprem al regelui și chiar pe șeful Bisericii Catolice din România, Arhi-

episcopul Alexandru Cisar, a ajuns să fie „un stat în stat”. Seișanu preciza, 

încă o dată, că organizația, deși nu era recunoscută de către Vatican, nici de 

Concordat, continua să existe „printr-o vinovată și inexplicabilă toleranță a 

guvernului român”34. Trei zile mai târziu, același gazetar, considerând că 

organizația „maghiară” era ilegală și primejdioasă pentru statul român, afir-

                                                 
30 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare A.M.A.E.), Fond 71/1920-

1944, Vatican. Relații cu România, vol.19 bis (1920-1931). Scrisoarea nr. 5781/16 noiem-

brie 1931, f. 96. 
31 V. Pop, op. cit., 1934, p. 26. 
32 Onisifor  Ghibu, op. cit., 1990, pp. 335-336. 
33 „Cuvântul”, anul VIII, nr. 2542, 21 mai 1932. 
34 Romulus Seișanu, Un stat în stat, în „Universul”, anul XLIX, nr.337, 19 decem-

brie 1931. 
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ma că guvernul are datoria de a dizolva Statusul și de a aplica articolul 45 

din tratatul de la Trianon35. Publicarea articolului a avut un ecou imediat în 

Parlament, unde senatorul Petre Partenie a acuzat organizația că adminis-

trează ilegal și în mod arbitrar bunuri care ar fi trebuit să facă parte din pro-

prietatea statului. El susținea că Episcopul Majlath, prin acțiunile pe care le-

a patronat și le-a desfășurat, era un „irident față de patria română”36. Alătu-

rându-se colegului său, senatorul greco-catolic Laurențiu Oanea aprecia că 

Episcopul Majlath a făcut tot posibilul pentru a compromite Biserica Greco-

Catolică la Vatican, a acționat în permanență împotriva statului român și a 

menținut legături strânse cu Budapesta și după anul 191837. 

Luările de poziție din Parlament și presă împotriva organizației Statu-

sului romano-catolic au fost dublate de deschiderea unei anchete penale de 

către Parchetul Tribunalului Cluj, pentru cercetarea situației organizației. 

Pentru elucidarea problemei au fost interogați membrii comisiei istorico-

juridice și cele mai importante personalități ale Statusului, în frunte cu Ele-

mer Gyarfas, președintele laic al organizației. În rechizitoriul prim-

procurorului Tribunalului, Ioan Colfescu, erau reținute grave acuzații la 

adresa Statusului: după anul 1918 a continuat activitatea antiromânească ca 

exponenți ai revizionismului maghiar; falsificarea unor documente pentru a 

se justifica legalitatea organizației; uzurparea, prin mijloace frauduloase, a 

unor fonduri publice trecute în proprietățile Statusului; eludarea oricărui 

control din partea autorităților statului; nerecunoașterea dreptului de patro-

nat suprem și de inspecție a regelui României; administrarea defectuoasă a 

fondurilor pentru interese politice, precum și folosirea veniturilor provenite 

din aceste fonduri pentru propagandă ostilă față de statul român38. Pe baza 

acestor acuzații s-a declarat deschiderea acțiunii publice împotriva referen-

tului Statusului, dr. Andrei Balász, a secretarului general, dr. Béla Pap Já-

nossy, și a contabilului șef, Adalbert Thuroczy. Totodată s-a dispus punerea 

imediată sub sechestru penal a întregii averi aflate în administrarea „așa-

zisului” Status romano-catolic ardelean39. Valer Pop, noul ministru al Justi-

ției, a intervenit pe lângă instanțele judecătorești din Cluj și le-a solicitat să 

nu dea curs sechestrului penal, retrăgând chiar judecătorului care a dispus 

                                                 
35 Idem, Dizolvarea se impune, în „Universul”, anul XLIX, nr. 346, 22 decembrie 

1931. 
36 „Monitorul Oficial”, nr. 23, Dezbaterile Senatului (în continuare D. S.), ședința 

din 21 decembrie 1931, p. 462. 
37 Ibidem, p. 463. 
38 Apud Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, pp. 180-182. 
39 Ibidem. În rechizitoriu se preciza că măsurile luate se datorează gravității faptelor 

și pericolului la care sunt expuse averile fondurilor publice, precum și „primejdia la care 

sunt expuse interesele de stat și ordinea publică”. 
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aceste măsuri delegația40. Ministrul afirmase de altfel, în ziarul Partidului 

Maghiar, „Keleti Ujság”, că în baza cercetărilor pe care le făcuse personal, 

„confiscarea și luarea în stăpânire a averii Statusului catolic de către statul 

român e o eroare”41. 

Procesul intentat fruntașilor Statusului precum și măsurile preconizate 

de către guvern a fi luate împotriva organizației au determinat reacția imedi-

ată a acesteia. La sfârșitul lunii decembrie 1931, la Cluj, s-au ținut mai mul-

te ședințe ale comitetului de conducere a Statusului, în vederea adoptării 

unor hotărâri care să contrabalanseze acțiunile guvernului. În cadrul unei as-

tfel de ședințe s-a cerut trimiterea unui memoriu cu mii de semnături Papei 

Pius al XI-lea, „în care să se arate apărarea catolicilor. Să se expună în aces-

ta chestiunea Statusului, că romano-catolicilor din Ardeal li se răpesc altare-

le și că aceștia trăiesc tocmai timpurile persecuției creștinilor”42. Participan-

tă la ședință, contesa Bethlen a propus ca Stefan Ugron, membru marcant al 

Partidului Maghiar, să meargă la Vatican pentru a interveni pe lângă Papă în 

favoarea Statusului. Contesa a declarat că Episcopul Majlath nu era „în gra-

ția Papei”, deoarece Sfântul Părinte era informat că acesta „nu face decât 

politică iredentă dezastruoasă” și, în consecință, nu putea interveni personal. 

La propunerea contesei și a misionarei Adela Csatary s-a stabilit ca în cazul 

confiscării averii Statusului, catolicii maghiari trebuiau să declanșeze o luptă 

„prin toate mijloacele” pentru apărarea ei. În plus, unii participanți și-au ex-

primat părerea că pentru a se da mai multă greutate acțiunilor Statusului ca-

tolic, trebuia să se solicite sprijinul Primatului Ungariei, Cardinalul Justinian 

Seredy, pentru ca acesta „să-și asume rolul de intermediator la Roma”, dat 

fiind că se afla în relații bune cu Papa43. 

La 21 ianuarie 1932, Inspectoratul Regional de Poliție din Cluj tran-

smitea Serviciului Poliției de Siguranță din București o nouă notă privind 

acțiunile conducerii Statusului catolic. El raporta că în timpul unei adunări 

secrete, la care au participat membrii comitetului de conducere, după ce s-au 

discutat intențiile guvernului privind confiscarea averilor Statusului, s-a ho-

tărât să se intervină pe lângă Partidul Maghiar și guvernul de la Budapesta, 

„pentru a se face demersuri de contrabalansare a acțiunii statului român” la 

Vatican. Conform informațiilor deținute de autoritățile române, Partidul 

Maghiar solicitase deja sprijinul Budapestei, iar guvernul maghiar încredin-

                                                 
40 „Universul”, anul XLIX, nr. 134, 17 mai 1932. 
41 Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond Onisifor Ghi-

bu, dosar nr. 671, fila 22. 
42 Idem, Fond Direcția Generală a Poliției, dosar nr. 39/1931,Nota nr. 1776/19 ianua-

rie 1932 emisă de Inspectoratul Regional de Poliție IV Cluj către Direcțiunea Poliției și Si-

guranței Generale, f. 32. 
43 Ibidem. 
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țase misiunea contelui Stefan Bethlen, care urma să expună situația cu oca-

zia vizitei sale la Roma44. 

La începutul lunii ianuarie 1932 se constată o intensificare a contacte-

le diplomatice dintre România și Vatican. În perioada 2-6 ianuarie, Constan-

tin Argetoianu a întreprins o vizită la Vatican, unde a fost primit în audiență 

de către Papa Pius al IX-lea și de Cardinalul Eugenio Pacelli, secretarul de 

stat al Vaticanului. Argetoianu ne oferă o caracterizare succintă dar deosebit 

de sugestivă a celor mai importante personalități din Biserica Romano-

Catolică. În timpul audienței la Sfântul Părinte, „o mare decepție” pentru 

oficialul român, au fost discutate unele probleme legate de relațiile româno-

vaticane, fără a se aduce în discuție situația Statusului romano-catolic. Arge-

toianu îl găsea pe Papă „admirabil de informat, plin de interes pentru politi-

că […] un simplu tehnician al îndeletnicirilor bisericești”45. În opoziție cu 

acesta, Cardinalul Pacelli era caracterizat de ministrul român ca un „demn 

succesor al unui Rampolla sau unui Merry del Val […] întrupând într-o rară 

măsură tot prestigiul Bisericii pe care o slujea cu credință”46.  

La 18 ianuarie 1932, senatorul Laurențiu Oanea îi adresa lui Dimitrie 

Ghica o scrisoare prin care-i solicita suspendarea imediată a oricărui ames-

tec al diplomației în rezolvarea problemei Statusului, considerată a fi o afa-

cere internă a statului român care trebuia soluționată prin măsuri administra-

tive și nu prin negocieri cu Vaticanul47. Senatorul afirma că transformarea 

acestei probleme într-o afacere diplomatică va însemna „pierderea unui inte-

res pentru noi românii uniți din Ardeal și va constitui o atingere a demnității 

naționale”. Această temere era întărită de sosirea unor ordine papale pentru 

miniștrii Ghica, Argetoianu și Jean Pangal care, după cum bine remarca La-

urențiu Oanea, nu aduseseră „servicii excepționale” Bisericii romano-

catolice din România. La 6 februarie 1932, același parlamentar avertiza că 

amânarea adoptării unor măsuri față de organizația Statusului romano-

catolic va încuraja „politica iridentă de un extrem șovinism contra Români-

ei”, susținută chiar din veniturile organizației48. El remarca faptul că o parte 

din membrii Consiliului Dirigent al Statusului întrețineau o propagandă 

permanentă împotriva statului român și promovau, în străinătate, o politică 

revizionistă. În privința angajării unor tratative cu Sfântul Scaun pentru re-

glementarea situației existente în dieceza romano-catolică de Alba-Iulia, 

                                                 
44 Ibidem, Nota nr. 1948/21 ianuarie 1932 emisă de Inspectoratul Regional de Poliție 

IV Cluj către Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale f. 34. 
45 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor 

de ieri, vol. X, partea a VIII-a (1932-1934), București, Editura Machiavelli,1997, p. 38. 
46 Ibidem, p.39. 
47 „Universul”, anul XLIX, nr. 16, 18 ianuarie 1932. 
48„M.O.”, nr. 27, D.S., ședința din 8 februarie 1932, p. 635. 
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Oanea aprecia, în mod just, că prin aceasta statul român „pierde importante 

interese și refuză să-și exercite un drept de administrațiune interioară”49. 

În ianuarie 1932, ministrul român la Vatican solicita guvernului să-i 

transmită punctul său de vedere, care trebuia să fie urmărit, în timpul nego-

cierilor pentru rezolvarea problemei Statusului. Nicolae Iorga preciza că 

partea română dorește ca administrarea fondurilor să se facă de către Biseri-

ca Romano-Catolică, fără nici o implicare din partea mirenilor și sub supra-

vegherea statului50. Din discuțiile pe care șeful guvernului le-a avut cu epis-

copii s-a conturat și soluția adoptată de către statul maghiar înainte de anul 

1918, însă tot el constata că regele Carol al II-lea nu era rege „aposto-

liccum” ca și Francisc-Iosif și atunci nu exista nici Curtea Permanentă de 

Justiție de la Haga51, trimitere evidentă la o eventuală reclamație din partea 

catolicilor maghiari la acest for internațional. 

Neliniștiți de atmosfera creată în jurul organizației lor, de hotărârile 

adoptate de unele instanțe judecătorești în privința averilor administrate de 

el, precum și de vizita pe care Constantin Argetoianu tocmai o întreprinsese 

la Vatican, președintele laic al Statusului, senatorul Elemer Gyarfas, și refe-

rentul său, Mons. Andrei Balasz, au plecat la Roma, la 21 ianuarie 1932, cu 

intenția de a obține din partea Sfântului Scaun un document prin care să se 

recunoască existența Statusului romano-catolic ca organizație canonică lega-

lă52. În raportul trimis Ministerului Afacerilor Străine, ministrul Petrescu-

Comnen prezenta principalele momente ale vizitei, așa cum îi fusese relatate 

de către Cardinalul Pacelli și de Arhiepiscopul Pizzardo, în cadrul întâlniri-

lor avute cu aceștia în zilele de 5-6 februarie 1932. În timpul convorbirilor 

reprezentanții Statusului s-au plâns celor doi înalți prelați de măsurile pe ca-

re guvernul român se pregătea să le adopte împotriva organizației lor, de 

campania de presă anti-Status declanșată în țară, precum și de convocarea 

unor funcționari maghiari în fața instanțelor judecătorești. Cei doi au pre-

zentat Cardinalului Pacelli un memoriu privind istoricul organizației și au 

solicitat cu „insistență” ca Sfântul Scaun să le elibereze un document care să 

ateste legalitatea și canonicitatea Statusului53. Pacelli le-a refuzat cererea, 

arătând că problema trebuie studiată mai atent și, de altfel, „ar fi absolut im-

posibil să prejudece chestiunea” din moment ce guvernul român a informat 

Vaticanul că aceasta urmează a fi discutată, în mod oficial, între cele două 

                                                 
49 A.N.I.C., Fond Președinția Consiliului de Miniștri, dosar nr. 5/1932, vol. 2, fila 

107. 
50 Nicolae Iorga, Memorii, vol. VI, Încercarea guvernării peste partide (1931-1932), 

București, 1939, p.  291. 
51 Ibidem, p. 294. 
52 A.N.I.C., Fond Onisifor Ghibu, dosar nr. 671, f.a., f. 22. 
53  Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, p. 334. 
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părți. Petrescu-Comnen a dat asigurări Cardinalului Pacelli că, pe baza in-

strucțiunilor pe care le are de la șeful guvernului, acesta nu are nici un sen-

timent de ostilitate față de Statusul romano-catolic și nici nu intenționează 

să procedeze la confiscarea averilor organizației54.  

Nemulțumiți de răspunsul primit de la secretarul de stat al Vaticanu-

lui, reprezentanții Statusului au făcut, cu sprijinul consilierului eclesiastic al 

Legației ungare de la Vatican, noi demersuri pe lângă cardinalii de la Curia 

papală, în mod special pe lângă Cardinalul Sincero, secretarul Congregației 

pentru Bisericile Orientale, pentru a obține satisfacerea revendicărilor lor. 

Deși acesta și-a declinat competența, Petrescu-Comnen observa, cu îngrijo-

rare, că Monseniorul Cicognani, conducătorul de facto al Congregației, care 

studiase problema cu mare atenție, „crede că nu va fi cu putință să se admită 

ca Biserica noastră unită să beneficieze de bunurile Statusului catolic, deoa-

rece aceste bunuri au fost dăruite, atribuite, afectate exclusiv Bisericii roma-

no-catolice”55. Din discuțiile purtate cu Pacelli și Pizzardo, ministrul român 

și-a format convingerea că Sfântul Scaun ar primi „cu o deosebită satisfac-

ție” o soluție negociată la București, cu medierea Nunțiului  Apostolic, An-

gelo M. Dolci. 

La 10 februarie 1932, situația Statusului romano-catolic a fost discuta-

tă de către Nicolae Iorga cu regele Carol al II-lea. Regele a fost de-acord cu 

punctul de vedere al guvernului, exprimându-și părerea că problema acestei 

organizații trebuie rezolvată prin negocieri cu Sfântul Scaun56. Două zile 

mai târziu problema organizației confesionale ardelene a fost subiectul unei 

ample dezbateri în cadrul Senatului. Discuția a început cu o interpelare ma-

raton a senatorului greco-catolic Laurențiu Oanea. În intervenția sa, aprecia-

tă de Nicolae Iorga drept „foarte bună”, senatorul a făcut o radiografie com-

pletă și amănunțită a situației Statusului înainte și după anul 1918, demon-

tând punctual toate afirmațiile tendențioase și falsurile susținute de către re-

prezentanții lui pentru a-și argumenta legalitatea și canonicitatea organizați-

ei57. În finalul interpelării, Oanea a propus lichidarea Statusului, participarea 

Bisericii greco-catolice la administrarea bunurilor cu caracter catolic din 

Transilvania și alocarea unei părți din aceste averi către respectiva instituție 

deoarece, conform Concordatului, ea face parte din organizația unitară a Bi-

sericii romano-catolice din România, trecerea în patrimoniul Universității și 

al Academiei din Cluj a acelor bunuri care erau de „origine și natură acade-

                                                 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 N.Iorga, op. cit., vol. VI, p. 309. Iorga afirmă că regele s-a pronunțat „contra unei 

spoliații”. 
57„ M.O.”, nr. 30, D.S., ședința din 12 februarie 1932, pp. 745-756. 
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mică” și, nu în ultimul rând, dreptul de patronat și inspecție supremă asupra 

averilor să revină statului român, respectiv regelui Carol al II-lea, în calitate 

sa de șef al statului58. 

În replică, președintele laic al Statusului, dr. Elemer Gyarfas, deși re-

cunoștea că expunerea senatorului Oanea a fost destul de exactă, respingea 

acuzațiile privind activitățile antiromânești ale organizației, însușirea frau-

duloasă a averilor și caracterul ilegal și necanonic al ei. În mod surprinzător, 

Gyarfas afirma că dacă ar exista vreo instituție a statului care să asigure toa-

te cheltuielile materiale și de personal pentru 4 din cele 7 licee susținute de 

către Status, acesta ar ceda „foarte bucuros” toate bunurile administrate „ca 

să n-avem a ne ocupa decât cu liceele celelalte ”59. În privința proprietății 

bunurilor administrate de către Status, Gyarfas aprecia că justiția trebuie să 

aibă ultimul cuvânt. 

Șeful guvernului și deținătorul portofoliului învățământului și cultelor, 

Nicolae Iorga, răspunzând interpelării și observațiilor făcute în timpul dez-

baterilor, afirma că nu exista în trecutul Bisericii romano-catolice un prece-

dent similar celui din dioceza catolică de Alba-Iulia, întrucât toate hotărârile 

luate într-o episcopie au fost consfințite de către șeful ei spiritual, fără ames-

tecul laicilor. În pofida faptului că instanțele judecătorești se pronunțaseră în 

privința personalității juridice a Statusului și a măsurilor de reglementare a 

situației Statusului, în sensul dizolvării lui, Iorga considera că era necesar să 

consulte Sfântul Scaun asupra canonicității organizației și, ulterior, să des-

chidă negocieri oficiale cu Vaticanul „cum suntem îndatorați prin însuși tex-

tul Concordatului”60. Situația averilor administrate în momentul respectiv de 

către Status urma să fie analizată de la caz la caz pentru a se stabili cu exac-

titate regimul lor juridic. Acolo unde se constata că fundațiile aparțin Biseri-

cii romano-catolice acestea urmau să fie trecute sub autoritatea Arhiepisco-

pului catolic de București și sub controlul financiar al statului61.  

La 16 februarie 1932, Legația română de la Vatican a solicitat Secreta-

riatului de stat să precizeze dacă situația Statusului catolic ardelean este le-

gală din punct de vedere al canoanelor Bisericii, așa cum susțineau liderii 

lui. Răspunzând solicitării ministrului Petrescu-Comnen, Cardinalul secretar 

de stat al Vaticanului, Eugenio Pacelli, afirma la 25 februarie 1932 că Sfân-

tul Scaun, prin Congregația Sacră a Conciliului, nu a recunoscut vreodată 

                                                 
58 Ibidem, p. 756. 
59 Ibidem, p. 758. Potrivit afirmației lui E. Gyarfas, Statusul romano-catolic deținea 

următoarele bunuri imobile și mobile: 7 clădiri de liceu cu internate, Hotelul Central și un 

imobil cu două etaje în Cluj, 15 ha de vie, 30 ha de pământ arabil și o moară la Iernut. 
60 Ibidem, p. 765. 
61 Ibidem, p. 766. Vezi și A.N.I.C., Fond Onisifor  Ghibu, dosar nr. 671, f. a., fila 23. 
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această organizație62. Deși reprezentantul român pe lângă Sfântul Scaun îl 

informa pe Nicolae Iorga că Vaticanul neagă recunoașterea Statusului,63 to-

tuși guvernul român l-a autorizat pe Valer Pop să înceapă tratativele cu re-

prezentanții organizației, pentru reglementarea acestei probleme complexe și 

delicate. 

Inițial, Valer Pop s-a eschivat de la orice discuții cu reprezentanții Sta-

tusului la dorința expresă exprimată de Nicolae Iorga, care se pronunța ca 

tratativele cu Vaticanul să se desfășoare fără vreo discuție prealabilă cu 

aceștia64. Modificarea atitudinii șefului guvernului, în sensul negocierii și 

stabilirii, la București, a unui proiect de convenție de comun acord cu repre-

zentanții organizației, s-a datorat recomandărilor Legației române de la Va-

tican, la sugestia venită din partea Sfântului Scaun, presiunilor exercitate de 

către Nunțiul  Apostolic Dolci precum și perspectivei nedorite ca la Vatican 

negocierile să se prelungească prea mult și cu rezultate imprevizibile pentru 

partea română. 

În martie 1932, ministrul de justiție comunica, în mod oficial, lui Ele-

mer Gyarfas, condițiile prealabile pentru desfășurarea negocierilor: elimina-

rea denumirii de „status”, noul organism al diecezei romano-catolice de Al-

ba-Iulia să aibă un rol consultativ și nu decizional, reducerea semnificativă a 

numărului de membri ai adunării generale și ai consiliului de conducere, cle-

ricii să fie în proporție de două treimi sau măcar în proporție egală cu laicii, 

instituirea unui Consiliu al corpului episcopilor, cu participarea tuturor epis-

copilor romano-catolici și greco-catolici din România, cu rolul de a controla 

întreaga administrare a bunurilor, mutarea sediului organizației de la Alba-

Iulia la Cluj, acordarea anual a unei cote de 40% din veniturile fundațiilor 

greco-catolice și, nu în ultimul rând, toate hotărârile referitoare la averi să 

fie înaintate spre aprobare guvernului65.  

Chiar în timpul acestor prime contacte între reprezentantul Statusului 

și cel al guvernului, la 11 martie 1932, Inspectoratul de Poliție Cluj înainta 

lui Victor Cădere, secretar general în Ministerul de Interne, un vast memoriu 

cuprinzând o serie de fapte care evidențiau activitățile iredentiste și antiro-

mânești desfășurate după anul 1918 de către ierarhii romano-catolici ma-

ghiari, în special de Episcopul Carol Gustav Majlath. Un exemplar din me-

moriul respectiv a fost trimis și ministrului Valer Pop „întrucât lucrarea a 

fost ordonată de către Domnia sa probabil în vederea misiunii sale la Ro-

                                                 
62 Apud  Onisifor Ghibu op. cit., 1934, p. 336. 
63 N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 346. 
64 V. Pop, op. cit., p. 30. 
65 „Erdélyi Tudósitó” , anul XV, 1 septembrie 1932, p. 593. 
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ma”66. 

În pofida inițierii acestor negocieri preliminare, la sfârșitul lunii martie 

1932, Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor a solicitat Judecătoriei din 

Cluj să procedeze la rectificarea inscripțiilor funduare falsificate de către 

Statusul romano-catolic în anul 1898 și să intabuleze în cărțile funduare 

adevăratul proprietar al averilor, statul român67. La 1 aprilie 1932, ministrul 

autoriza Contenciosul din Cluj să intervină la instanțele judecătorești abilita-

te pentru a se lua de urgență măsurile necesare „în vederea rectificării tutu-

ror înscrierilor făcute în mod abuziv […] în dauna Fondului de studii regni-

colar, a Fondului de stipendii regnicolar precum și a Fondului religios reg-

nicolar, toate administrate de statul român”68. Intervenția președintelui laic 

al Statusului, Elemer Gyarfas, pe lângă președintele Consiliului de Miniștri 

a determinat o schimbare de atitudine a Ministerului Cultelor, care a ordonat 

suspendarea imediată a rectificărilor în cărțile funduare până la noi ordine. 

Cu toate acestea, la 12 aprilie 1932, ministerul revenea asupra ordinului din 

7 aprilie și dispunea continuarea rectificării tuturor bunurilor, solicitată prin 

hotărârea instanțelor judecătorești. Situația capătă aspecte ilare pentru că, în 

urma unei noi intervenții făcută, la 20 aprilie 1932, de către Episcopul ro-

mano-catolic Majlath, șeful guvernului a impus instanțelor judecătorești re-

venirea „imediată” la situația anterioară69. Într-un articol publicat în ziarul 

„Keleti Ujság” la 23 aprilie 1932, senatorul Elemer Gyárfás declara că din 

împuternicirea unor membri ai guvernului putea să afirme că „guvernul n-

are nicidecum intenția de a se atinge în nici un fel de dreptul de proprietate 

al imobilelor și a altor bunuri ale Statusului catolic și nici măcar de modul 

de întrebuințare a acelor imobile, cari azi sunt în întrebuințarea romano-

catolicilor din Transilvania”70 

După ce au studiat condițiile propuse de guvernul român, Nunțiul  

Apostolic Dolci și reprezentanții Statusului au solicitat, într-un prim contra-

proiect stabilit la 2 aprilie 1932, recunoașterea personalității juridice a orga-

nizației ardelene, funcționarea ei ca instituție diecezană și canonică, în con-

formitate cu canoanele 1519-1521 din Codex Juris Canonici, dreptul de 

proprietate și de administrare a fondurilor să revină exclusiv Statusului și 

garantarea acestui drept de către statul român71.  

                                                 
66 A.N.I.C., Fond Direcția Generală a Poliției, dosar nr. 39/1931, Nota nr. 379/11 

martie 1932 emisă de Inspectoratul Regional de Poliție Cluj către Victor Cădere, f. 56. Tex-

tul memoriului înaintat Ministerelor de Interne și de Justiție, ff. 56-138. 
67 Apud Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, pp. 343-345. 
68 Ibidem, p. 347. 
69 Ibidem, pp. 356-357. 
70 „Keleti Ujság”, 23 aprilie 1932, apud Onisifor Ghibu, op. cit., 1934, p. XXXIX. 
71 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, pp. 592-593. 



Acordul de la Roma 

 153 

La 21 aprilie 1932, având autorizarea lui Nicolae Iorga, Valer Pop a 

început tratativele cu reprezentanții Episcopiei romano-catolice de Alba-

Iulia și ai Statusului pentru stabilirea unui proiect de acord. După o discuție 

maraton, Episcopul Majlath, senatorul Elemer Gyarfas și baronul Szent Ke-

reszti au declarat că acceptă următoarele propuneri, făcute de ministrul Jus-

tiției: transformarea Statusului într-un organ consultativ, dreptul de dispozi-

ție al episcopului, controlul Mitropolitului romano-catolic de București și 

chiar al Colegiului episcopilor de ambele rituri, dacă acesta se putea încadra 

în prevederile codului canonic al Bisericii, și utilizarea averilor exclusiv în 

scopurile prevăzute de cărțile funduare72. De asemenea, s-a stabilit redacta-

rea unui anteproiect care să constituie o bază pentru discuții ulterioare. Re-

zultatele primei runde de negocieri și formula la care s-a ajuns cu reprezen-

tanții Statusului i-au fost comunicate șefului guvernului de către Valer Pop, 

în timpul unei vizite pe care acesta i-a făcut-o la 25 aprilie 1932. Iorga s-a 

arătat „complet satisfăcut” de rezultatele obținute de Pop și i-a solicitat aces-

tuia ca, în cadrul negocierilor ulterioare, să se renunțe la condiția învățămân-

tului în limba română în școlile confesionale patronate de Status73.  

După consultările cu șeful guvernului, Valer Pop a întocmit un nou 

proiect de acord, pe care l-a comunicat, la 28 aprilie 1932, Ministerului Afa-

cerilor Străine, Nunțiaturii Apostolice și Arhiepiscopiei romano-catolice din 

București. Potrivit proiectului, Statusul, a cărui denumire urma să fie stabili-

tă ulterior, rămânea un organism consultativ al Episcopiei de Alba-Iulia. 

Administrarea tuturor drepturilor patrimoniale trebuia să aparțină Episcopu-

lui, cu respectarea scopurilor indicate și prevăzute de decretele fundaționale. 

Dreptul de supraveghere și control privind modul de administrare a averilor 

și veniturilor revenea Arhiepiscopului romano-catolic de București, asistat 

de un consiliu al episcopilor catolici de ambele rituri. Dreptul de proprietate 

era garantat în favoarea fondurilor, iar rectificarea inscripțiilor de proprietate 

trebuia să fie făcută din oficiu și fără taxe. În termen de două luni de la sem-

narea acordului, noul organism urma să-și modifice statutele, în conformita-

te cu liniile stabilite, și să le prezinte guvernului spre aprobare74. Observăm 

că pe lângă reglementarea situației Statusului romano-catolic, Valer Pop 

avea în vedere, în mod special, participarea Bisericii greco-catolice la admi-

nistrarea averilor și bunurilor fundațiilor și acordarea unei anumite cote din 

beneficiile anuale. Obiectivul, urmărit cu consecvență de către Pop în timpul 

negocierilor de la București și Roma, nu s-a putut concretiza în textul final 

al acordului, deoarece atât Sfântul Scaun cât și reprezentanții Statusului au 

                                                 
72 Valer Pop, Amintiri politice 1936-1945, București, Editura Vestala, 1999, p. 23. 
73 N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 382. 
74 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, pp. 593-594. 
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insistat asupra caracterului exclusiv romano-catolic al averilor. 

După ce au analizat proiectul de acord propus de către Pop, reprezen-

tanții Statusului au trimis, la 3 mai 1932, Nunțiaturii Apostolice din Bucu-

rești observațiile făcute pe marginea lui. Episcopul Carol Gustav Majlath și 

senatorul Gyarfas considerau că „aceste 6 puncte sunt cu desăvârșire inac-

ceptabile, și nici ca substrat nu pot servi tratativelor”75. Împreună cu Nunțiul  

Apostolic Dolci și cu Arhiepiscopul romano-catolic de București, Alexandru 

Cisar, cei doi au redactat un contraproiect de acord pe care l-au înaintat lui 

Valer Pop, la 5 mai 1932. Contraproiectul cuprindea prevederi sensibil dife-

rite de cele ale proiectului guvernului: bunurile aflate în posesia și adminis-

trarea Statusului erau considerate bunuri bisericești și, în consecință, rămâ-

neau în administrarea „instituției seculare”; era recunoscută personalitatea 

juridică a organizației; veniturile obținute din administrarea fondurilor ur-

mau să fie folosite în scopuri religioase, școlare și educative; se admitea 

dreptul de inspecție și control al guvernului; președintele organizației trebu-

ia să trimită Arhiepiscopului romano-catolic de București raportul de activi-

tate anuală, bugetul, procesele verbale ale adunării generale și bilanțurile; 

statutele privind organizarea și atribuțiile organizației Statusului romano-

catolic urmau să facă parte integrantă din acord, primind astfel aprobarea 

Sfântului Scaun și a guvernului76. Prin acest proiect reprezentanții Statusului 

și Nunțiul Dolci nu făceau decât să impună guvernului român recunoașterea 

situației existente înainte de anul 1932, situație pe care autoritățile statului și 

instanțele judecătorești o declaraseră, în nenumărate rânduri, ilegală, iar 

Sfântul Scaun nu o aprobase niciodată în mod explicit. Mai mult, ei conti-

nuau să susțină că organizația din dieceza romano-catolică ardeleană era ca-

nonică, fiind recunoscută prin însăși textul Concordatului din 1927. 

Negocierile s-au reluat la 5 mai 1932 când reprezentanții guvernului, 

Valer Pop și Barbu Constantinescu, au arătat care erau punctele inacceptabi-

le din contraproiectul redactat de către Statusul catolic. A doua zi, Elemer 

Gyarfas a prezentat al treilea proiect de acord, care aducea ca elemente noi 

următoarele dispoziții: organizația urma să se numească, în viitor, Consiliul 

Diecezei romano-catolice de rit latin de Alba-Iulia, iar organizarea și funcți-

onarea acestuia trebuiau să fie stabilite și reglementate prin statutele adopta-

te de adunarea generală din 20 noiembrie 193077. La 7 mai 1932, reprezen-

tanții Statusului, Episcopul Majlath, dr. Elemer Gyarfas și referentul Andrei 

Balasz și cei ai guvernului român, Valer Pop și Barbu Constantinescu, au 

stabilit textul final al proiectului de acord ce urma să constituie baza negoci-

                                                 
75 Ibidem. 
76 V. Pop, op. cit., 1934, pp. 33-34. 
77 Ibidem, pp. 35-36. 
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erilor finale de la Vatican. Față de proiectul din 6 mai 1932, textul avea o 

dispoziție nouă, referitoare la fondul Orfelinatului Terezian din Sibiu, a că-

rui situație juridică tocmai făcea obiectul unui proces aflat pe rolul instanțe-

lor judecătorești78. Proiectul de acord avea ca anexă statutele organizației, 

statute care aveau să facă parte integrantă din acesta. La 9 mai 1932, Minis-

terul Afacerilor Străine transmitea Nunțiului  Apostolic, Mons. Angelo M. 

Dolci, textele proiectului de acord și ale statutelor noii organizații, texte 

propuse de Valer Pop și acceptate de către reprezentanții Statusului, în ca-

drul discuțiilor din 7 mai. Nota sublinia că dacă mai erau necesare câteva re-

tușuri acestea urmau să se introducă de comun acord cu Sfântul Scaun, în 

timpul prezenței la Roma a ministrului Pop, pentru ca apoi ele să fie supuse 

aprobării Papei79. 

 Textul proiectului a fost discutat de către conducerea Statusului Cato-

lic în ședința din 12 mai 1932. Reprezentanții acestuia au hotărât să semneze 

acordul cu guvernul român doar cu condiția acceptării a două noi amenda-

mente. Ei solicitau ca pentru a se evita o neînțelegere viitoare „având în ve-

dere și litigiul pendent referitor la unele imobile”, să se accepte ca inscripții-

le ipotecare să fie rectificate în favoarea fondurilor care figurau în cărțile 

funduare la 1 ianuarie 1932, cu mențiunea că fondul respectiv aparținea de 

drept diecezei. Al doilea cerea ca o măsură tranzitorie, precizarea faptului că 

reducerea numărului reprezentanților pentru Adunarea generală, număr pre-

văzut în articolul 6, urma să se facă la prima convocare a alegerilor genera-

le80. 

După stabilirea textului, Valer Pop a solicitat șefului guvernului o în-

trevedere pentru a-i prezenta rezultatele tratativelor. La 9 mai 1932 a avut 

loc o întâlnire la care au participat Nicolae Iorga, Valer Pop și Dimitrie Ghi-

ca. Iorga și Ghica s-au declarat de-acord cu proiectul de acord încheiat între 

reprezentantul guvernului și cei ai Statusului romano-catolic. Șeful guvernu-

lui remarca, printre altele, că afacerea Statusului „s-a încheiat cu lacrimi” și 

că reprezentanții organizației au consimțit dispozițiilor care erau urmărite și 

de către guvernul român81. Valer Pop l-a informat pe Iorga că intenționează 

să obțină de la Sfântul Scaun unele modificări și concesii care nu au fost 

discutate cu reprezentanții Statusului: folosirea limbii române în școlile Sta-

tusului conduse de ordinele călugărești, administrarea averilor să aparțină 

unui Consiliu al episcopilor de ambele rituri, dreptul de întrebuințare a Bise-

ricii Piariștilor din Cluj și de către greco-catolici, trecerea unor imobile în 

                                                 
78 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, pp. 597-598. 
79 A.M.A.E., Fond 71/1920-1944, Vatican. Relații cu România, vol. 24, f. 5. 
80 Ibidem, f. 15-16. 
81 N. Iorga, op. cit., vol. VI, pp. 388-389. 



Mihai Lostun 

 156 

proprietatea Universității din Cluj și o delimitare mai exactă a atribuțiilor 

noului Consiliu diecezan82. În mod surprinzător, Nicolae Iorga s-a declarat 

ferm împotriva încercării de a impune limba română în școlile confesionale 

care aparțineau Statusului, deoarece majoritatea elevilor aparțineau majori-

tății maghiare. Mai mult, el l-a sfătuit pe Valer Pop să discute cu reprezen-

tanții Sfântului Scaun celelalte probleme, însă chiar dacă nu s-ar obține vreo 

modificare favorabilă statului român, să semneze acordul83. Șeful guvernu-

lui a redactat un raport foarte elogios la adresa lui Valer Pop și l-a autorizat 

pe acesta să supună regelui Carol al II-lea aprobarea textului proiectului. 

În audiența pe care a avut-o la regele Carol, în ziua de 12 mai 1932, 

Pop i-a prezentat proiectul de acord cu Vaticanul. Regele, după ce s-a decla-

rat de acord cu proiectul, l-a autorizat să insiste la Vatican pentru impunerea 

limbii române în liceele susținute din fondurile Statusului și pentru accepta-

rea serviciului religios român alternativ în Biserica Piariștilor, „fără ca aces-

te chestii să formeze «conditio sine qua non»”84. Deși regele și guvernul 

erau hotărâți să rezolve problema prin tratative directe cu Sfântul Scaun, 

Onisifor Ghibu, fost delegat al guvernului, s-a prezentat la 14 mai 1932 la 

Nicolae Iorga și a cerut suspendarea imediată a oricăror negocieri, afirmând 

că are dovezi zdrobitoare împotriva Statusului și a „onoarei lui Comnen”. El 

a refuzat să pună acele „dovezi” la dispoziția guvernului și a susținut, o dată 

în plus, necesitatea rezolvării pe cale juridică și administrativă a proble-

mei85. 

După acest incident Valer Pop s-a prezentat într-o nouă audiență la 

Carol al II-lea, primind împuternicirea pentru negocierea și semnarea acor-

dului cu Vaticanul. Regele l-a autorizat pe acesta să discute cu reprezentanții 

Vaticanului și să-l țină la curent cu evoluția a două subiecte delicate: pro-

blema patronatului suprem și problema unirii bisericilor86. 

Înainte de plecarea lui Valer Pop la Roma, adversarul liniei adoptate 

de guvern în problema Statusului romano-catolic, Onisifor Ghibu, a lansat 

în presă atacuri virulente față de intențiile guvernului. Ghibu susținea că în 

condițiile în care ministerele de resort, pe baza unor cercetări minuțioase, 

susțin un punct de vedere, iar titularii lor „bat câmpii, compromițând neamul 

și statul românesc în fața minoritarilor” și merg la Vatican pentru a face ace-

lași lucru, se pune întrebarea firească dacă aceasta „este numai anarhie și in-

                                                 
82 V. Pop, op. cit., 1934, p. 43. 
83 Ibidem. 
84 V. Pop, op. cit., 1999, p. 27. 
85 N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 392, V. Pop, op. cit., 1999, p. 28. 
86 Ibidem, p. 29. Regele dorea să afle care sunt părerile unor personalități autorizate 

de la Vatican și condițiile pe care Sfântul Scaun le-ar pune în eventualitatea unirii biserici-

lor. 
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conștiență, sau este trădare în toată legea?”87. El considera că prin adoptarea 

acestei poziții Iorga și Valer Pop compromit suveranitatea României, justi-

ția, prestigiul și interesele ei și pun la baza negocierilor cu Sfântul Scaun 

„pactul cu ungurii iredentiști”88. Ghibu era convins că atitudinea guvernului 

Iorga în problema Statusului va consolida și mai mult „tendința ungurilor 

din Transilvania și a celor din Ungaria, de a deplasa centrul de gravitație al 

politicii românești, de la București la Roma”89. Aprecierile făcute de către 

profesorul clujean surprind – în opinia noastră – în mod corect realitatea, în-

să opțiunea guvernului Iorga-Argetoianu, guvern care nu poate fi considerat 

antinațional, era motivată de dorința de a nu tensiona relațiile cu Vaticanul 

și de a nu oferi minoritarilor maghiari nici un prilej pentru a reclama statul 

român la Societatea Națiunilor. Din această perspectivă apreciem că modali-

tatea aleasă de guvern pentru reglementarea acestei chestiuni delicate a fost 

una realistă. 

În pofida acestor atacuri lansate de una dintre cele mai avizate persoa-

ne în această controversată problemă, la 19 mai 1932, Valer Pop a plecat la 

Roma, având împuterniciri din partea guvernului și a regelui Carol al II-lea 

pentru negocierea și semnarea cu Sfântul Scaun a acordului privind regle-

mentarea situației Statusului romano-catolic ardelean. Alături de Valer Pop 

la Vatican s-au deplasat și reprezentanții organizației ardelene, Elemer Gy-

arfas, președintele laic, și dr. Andrei Balasz, secretarul acesteia. La Vatican 

au avut loc negocieri tripartite intense între Valer Pop și Nicolae Petrescu-

Comnen, reprezentanții guvernului român, Cardinalul secretar de stat al Va-

ticanului, Eugenio Pacelli, și reprezentanții Statusului. După sosirea la Ro-

ma, Valer Pop a fost primit într-o  audiență particulară de către Papa Pius al 

XI-lea, audiență în cadrul căreia s-a discutat despre situația din România, 

dar și despre problemele europene în general90. Evenimentul era mediatizat 

și de presa străină, ziarul francez „Echo de Paris” publicând un articol în 

acest sens91. 

Negocierile cu reprezentanții Vaticanului au început la 22 mai 1932, 

după ce, în prealabil, Pop și Petrescu-Comnen au formulat textul proiectului 

de acord cuprinzând cererile maximale ale guvernului român. În după-

amiaza zilei de 22 mai, Cardinalul Pacelli a făcut o vizită de lucru la Legația 

română, în timpul căreia Pop i-a expus situația catolicismului din România. 

El i-a prezentat înaltului prelat aspectul maghiar și iredentist al Bisericii 

                                                 
87 „Universul”, anul XLIX, nr. 134, 17 mai 1932. 
88 Idem, anul XLIX, nr. 139, 22 mai 1932. 
89 Idem, anul XLIX, nr. 135, 18 mai 1932. 
90 „Cuvântul”, anul VIII, nr. 2544, 23 mai 1932. 
91 A.N.I.C., Fond Direcția Generală a Poliției, dosar nr. 39/1931, f. 140. „Echo de 

Paris”, 24 mai 1932. 
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Romano-Catolice din Transilvania, atitudinea demnă și loială a Arhiepisco-

pului romano-catolic de București și politica „nenorocită și greșită” a epis-

copilor greco-catolici de Blaj și Baia-Mare92. Valer Pop a accentuat că era 

nevoie de o schimbare totală de atitudine din partea catolicilor maghiari, ca-

re să meargă pe linia intereselor generale ale catolicismului. În opinia sa, 

armonizarea acestor interese cu cele ale statului român ar fi putut să creeze 

un curent „favorabil și simpatic pentru catolicism în România”. După întâl-

nirea cu Pacelli, Pop a continuat discuțiile cu reprezentanții Statusului pen-

tru a se stabili, de comun acord, un proiect de text care să fie supus aprobării 

Sfântului Scaun. Gyarfas și Balasz au formulat, în timpul acestor discuții, 

trei cereri fundamentale: eliminarea atributului „consultativ” referitor la no-

ul organism al Diecezei de Alba-Iulia, administrarea bunurilor să se facă de 

către episcop, admițându-se controlul din partea statului și precizarea textu-

lui inscripției rectificate în proiectul de acord. Totodată, ei s-au arătat dis-

puși să acorde Universității din Cluj deplina proprietate asupra clădirilor 

aflate în perimetrul ei, administrate până atunci de către Status93. 

Tratativele cu reprezentanții Vaticanului au continuat pe 23 mai 1932, 

la ele participând și Nunțiul Apostolic Dolci. Reprezentanții guvernului ro-

mân au avut parte de o surpriză de proporții, constatând că Ministerul Afa-

cerilor Străine înmânase Nunțiului o adresă prin care proiectul de acord de 

la București era considerat definitiv, putând suferi doar modificări minore, 

mai mult de formă decât de fond94. Acesta l-a informat pe Valer Pop că se-

cretarul de stat Pacelli întâmpină dificultăți în a modifica lucruri esențiale, 

deoarece proiectul de acord și adresa Ministerului au fost prezentate Papei. 

Dolci l-a sfătuit pe ministrul român să facă presiuni asupra lui Elemer Gyar-

fas pentru a semna toate modificările care se vor obține prin negocieri direc-

te, iar problema Bisericii Piariștilor să fie rezervată pentru Secretariatul de 

Stat al Vaticanului95. 

Încercarea delegaților guvernului român de a face unele modificări în 

textul proiectului și demersurile întreprinse de către Elemer Gyarfas pe lân-

gă Nunțiul  Apostolic Dolci și Cardinalul Pacelli, în sensul că Acordul stabi-

lit la București conținea „maximum de concesii pe care le-am putut face din 

drepturile noastre strămoșești”96, au creat o atmosferă defavorabilă repre-

zentanților români în cercurile de la Vatican. În după-amiaza zilei de 23 mai 

                                                 
92 V. Pop, op. cit., 1999, p. 30. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem, p. 31. 
95 Ibidem. 
96 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, p. 607-608. Într-o adresă înain-

tată Cardinalului Pacelli, Elemer Gyarfas solicita Sfântului Scaun să nu admită nici o modi-

ficare față de textul proiectului stabilit la București, la 7 mai 1932. 
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1932, Cardinalul Pacelli i-a anunțat pe Pop și Petrescu-Comnen că nu mai 

dorește continuarea tratativelor în condițiile în care aceștia nu vor respecta 

întocmai dispozițiile textului stabilit la București, la 7 mai 1932. El s-a ară-

tat totuși dispus să accepte unele modificări doar în condițiile în care delega-

ții Statusului ar subscrie dispozițiilor propuse spre rectificare de către Valer 

Pop97. Remarcăm aici faptul că diplomația Vaticanului era mai puțin dispusă 

la o negociere directă a unei probleme pe care o cunoștea destul de puțin, lă-

sând cele două părți direct interesate să ajungă la un text final, text la care 

Sfântul Scaun urma doar să subscrie ca un garant al respectării acordului. Pe 

de altă parte, în cursul negocierilor de la Vatican transpare, așa cum era de 

așteptat, o atitudine favorabilă față de reprezentanții Statusului, atât din par-

tea Nunțiului  Apostolic Dolci, cât și a altor înalți prelați ai Vaticanului.  

În pofida acestor inconveniente, negocierile au continuat în ziua de 24 

mai 1932, în localul Legației române de la Roma. După discuții îndelungate 

s-a stabilit un text modificat față de cel de la București, text care cuprindea 

următoarele noi dispoziții: transformarea Statusului în organ diecezan, con-

trolul suprem al statului cu obligația de a înainta anual raportul, bugetul, bi-

lanțul și procesele verbale ale adunării, renunțarea la prevederea ca fonduri-

le să aparțină diecezei romano-catolice de Alba-Iulia, trecerea imobilelor din 

blocul Universității din Cluj în deplina proprietate a acesteia, dizolvarea 

adunării generale a Statusului prin efectul acordului, eliminarea cuvântului 

„romano-catolic” pentru a fixa caracterul bunurilor și recunoașterea expresă 

că nu se poate aduce nici o modificare statutelor noului organism fără apro-

barea statului și, din punct de vedere canonic, a Sfântului Scaun98. De ase-

menea, Valer Pop a admis solicitarea lui Gyarfas ca administrarea fondurilor 

și a veniturilor lor să se facă doar de către Episcopul romano-catolic de Al-

ba-Iulia, fiind convins că Vaticanul nu va admite vreo altă formulă în aceas-

tă privință. Textul noului proiect a fost semnat articol cu articol de către Gy-

arfas și Balasz și trimis apoi Nunțiului Dolci. Într-o scrisoare care însoțea 

copia textului, Pop arăta că dispozițiile discutate și aprobate de către cei doi 

sunt acceptate de partea română „numai cu condiția trecerii Bisericii Piariș-

tilor la Episcopia greco-catolică”99. 

Formularea acestei noi solicitări de către delegația română a stârnit o 

adevărată furtună în cadrul negocierilor finale. Gyarfas și Balasz au fost in-

formați de către Nunțiul Dolci despre această solicitare și au reacționat ime-

diat trimițând Cardinalului Pacelli o scrisoare prin care îl implorau să res-

pingă „în cel mai categoric mod această pretențiune, care este cu totul inac-

                                                 
97 Ibidem, p. 610. 
98  V. Pop, op. cit., 1999, pp. 32-33. 
99 Ibidem. 
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ceptabilă”100. Cei doi avertizau că, în cazul în care Sfântul Scaun ar răspun-

de pozitiv acestei cereri, erau hotărâți să renunțe la orice înțelegere cu gu-

vernul român. La 25 mai 1932, Gyarfas și Balasz s-au prezentat la Vatican 

și au depus personal un act de protest față de posibila cedare a Bisericii Pia-

riștilor. La Vatican ei au dezbătut problema bisericii cu Arhiepiscopul Piz-

zardo, subsecretarul de stat, care, în opinia lui Gyarfas, a manifestat „înțele-

gere și bunăvoință față de cauza și interesele noastre”101. 

Concomitent cu demersurile făcute de reprezentanții Statusului, minis-

trul Pop s-a întâlnit succesiv cu Nunțiul Apostolic Dolci și cu Cardinalul 

Pacelli, discutând în principal problema bisericii din Cluj. Dolci și-a mani-

festat temerea privind o posibilă mișcare „schismatică” la unguri, precum și 

dificultățile pe care le întâmpină în discuțiile cu Gyarfas în problema cedării 

bisericii greco-catolicilor102. Nunțiul dorea să păstreze raporturi bune cu 

ambele părți implicate în negocieri și din această cauză, pentru a-i calma pe 

Gyarfas și Balasz nu sprijinea pe deplin cererea reprezentanților români, ati-

tudine observată de altfel și de către Pop. Ministrul român a contraatacat, 

arătând că proprietatea fiind a statului, fără nici un fel de restricție, iar pia-

riștii nerespectând condiția impusă de către stat, de a se oficia liturghia și în 

limba română, acesta putea retrage dreptul de folosință și putea ceda biserica 

oricui. Pop încerca să sugereze că dacă nu va fi dată greco-catolicilor biseri-

ca ar putea fi pierdută definitiv de către catolici103. În cadrul întâlnirii cu se-

cretarul de stat Pacelli, Valer Pop i-a prezentat noul proiect de acord și a 

discutat delicata problemă a Bisericii Piariștilor. Dacă în opinia reprezentan-

tului nostru Cardinalul s-a arătat favorabil cererii, în raportul oficial prezen-

tat conducerii Statusului Elemer Gyarfas sublinia că, în timpul tratativelor, 

Pacelli a recomandat scoaterea acestei probleme din textul acordului104. În 

cele din urmă s-a ajuns la o formulă tranzitorie, acceptată de ambele părți, și 

anume ca până la reglementarea definitivă a proprietății și a întrebuințării ei 

de către Sfântul Scaun, să se permită Episcopului greco-catolic de Cluj – 

Gherla să oficieze servicii divine în limba română în toate duminicile, sărbă-

                                                 
100 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, pp.607-608. Gyarfas îl informa 

pe Cardinalul Pacelli că problema cedării Bisericii Piariștilor Universității din Cluj sau gre-

co-catolicilor n-a fost adusă niciodată în discuțiile de la București cu ministrul Pop. Mai 

mult, el susținea că Valer Pop declarase, la 5 mai 1932, în fața Arhiepiscopului Cisar și a 

Episcopului Majlath, că nu are intenția de a solicita nimic din bunurile Statusului. 
101 Ibidem, p. 603. O atitudine favorabilă față de cererile reprezentanților Statusului a 

avut și Nunțiul Apostolic Dolci. 
102 V. Pop, op. cit., 1999, p. 33. 
103 Ibidem. 
104 „Erdélyi Tudósitó”, anul XV, 1 septembrie 1932, p. 603. 
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torile bisericești și naționale105. Chiar și această măsură tranzitorie a întâm-

pinat rezistență, ungurii înaintând un memoriu Sfântului Scaun, în care 

amenințau cu „schismă și agitații”. În cele din urmă reprezentanții Statusului 

au cedat fiind îngrijorați de faptul că, în cazul demisiei guvernului Iorga–

Argetoianu, tratativele ar putea fi încredințate lui Onisifor Ghibu iar situația 

s-ar fi deteriorat pentru organizația ardeleană. 

La 26 mai 1932, după ce a participat la liturghia solemnă de la cate-

drala San Pietro, Valer Pop a avut o nouă întâlnire cu Cardinalul Pacelli, cea 

mai interesantă, în opinia noastră, dintre toate discuțiile avute la Vatican. 

Prima problemă adusă în discuție a fost cea a patronatului suprem. Cardina-

lul l-a informat pe ministrul român că în conformitate cu canoanele 1448, 

1450 și 1453 din Codex Juris Canonici nu se pot acorda noi patronate, iar 

transmiterea de patronate asupra unor suverani necatolici, așa cum era cazul 

regelui Carol al II-lea, era inadmisibilă106. La dorința expresă a regelui, Va-

ler Pop a deschis discuția privind principiile și condițiile care trebuiau înde-

plinite pentru unirea bisericilor. Pacelli a subliniat că ideea unirii cu Biserica 

Romei își face tot mai mult loc, iar condițiile esențiale pentru realizarea ei 

erau recunoașterea dogmelor catolice de către Biserica Ortodoxă și a prima-

tului Papei. Dacă acest lucru s-ar realiza Biserica și-ar păstra o anumită au-

tonomie, și-ar conserva ritul, șeful suprem al Bisericii ar primi titlul de car-

dinal ca în țările catolice, iar laicii ar putea participa la administrarea averi-

lor Bisericii. De asemenea, regele ar primi atributul de „Apostolic” cu drep-

turile și onorurile excepționale pe care le presupune acest atribut. Singurul 

lucru considerat inadmisibil de Sfântul Scaun era dreptul regelui de a numi 

episcopii, în urma unor experiențe nefaste din trecut. În plus, Vaticanul ur-

ma să-și rezerve în întregime disciplina canonică și morală107. Pentru a ca-

racteriza atitudinea Sfântului Scaun în problema unirii bisericilor Pacelli s-a 

folosit de expresia germană „im weitesten Masse entgegen Kommend”108. 

Ultima întrevedere cu reprezentanții Vaticanului înainte de semnarea 

acordului a avut loc la 28 mai 1932, cu participarea Cardinalului Pacelli, a 

Nunțiului Apostolic Dolci, a subsecretarului de stat Pizzardo, Petrescu-

Comnen, Broșu și Valer Pop. Discuțiile s-au axat pe stabilirea unor detalii, 

legate în special de modalitatea de realizare a conducerii Consiliului Diece-

zei catolice de rit latin de Alba-Iulia, cum avea să se numească, pe viitor, 

noul organism. În urma negocierilor s-a obținut acceptul Sfântului Scaun 

pentru următoarele dispoziții: introducerea cuvântului „catholique” la preci-

                                                 
105 V. Pop, op. cit., 1999, p. 35. 
106 Ibidem, p. 34. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. „vine în mare măsură în întâmpinarea”. 
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zarea inscripției de proprietate, astfel încât să se excludă caracterul exclusiv 

romano-catolic al fondurilor; în conducerea Consiliului și a comitetului 

Episcopul nu putea fi înlocuit decât de un alt cleric iar președintele laic nu 

va fi președinte al Consiliului, ci doar al laicilor din consiliu109. Valer Pop a 

renunțat să mai susțină formula unui consiliu interdiecezan pentru adminis-

trarea fondurilor atât datorită introducerii dispozițiilor de mai sus, cât și pen-

tru a se obține mai ușor semnăturile de acceptare ale lui Gyarfas și Balasz pe 

textul proiectului final. 

Înainte de a supune Acordul aprobării Papei Pius al XI-lea, el trebuia 

acceptat integral de către reprezentanții Statusului. De aceea, la 29 mai 1932 

a avut loc o ultimă întâlnire între delegații guvernului român și cei ai Statu-

sului. Textul final al proiectului de acord a fost adus de Nunțiul Dolci și 

semnat de către Gyarfas și Balasz după noi discuții. Cei doi s-au opus „cu 

îndârjire” formulei propuse de Cardinalul Pacelli, formulă prin care preșe-

dintele laic al Consiliului urma să fie eliminat definitiv110. Potrivit lui Valer 

Pop, înainte de a semna Andrei Balasz a izbucnit în plâns, acuzând Vatica-

nul că i-a trata ca pe niște sclavi, însă la auzul cuvintelor autoritare ale înal-

tului prelat a fost de-acord să semneze. 

După ce textul acordului a fost aprobat de către Papă, la 30 mai 1932, 

a avut loc semnarea lui. Textul numit oficial Acordul privind interpretarea 

art. IX al Concordatului din 10 mai 1927 a fost semnat de către Valer Pop, 

din partea guvernului român, și de Cardinalul Eugenio Pacelli, din partea 

Sfântului Scaun, în prezența oficialilor celor două părți. Într-un interviu 

acordat corespondentului particular al ziarului „Cuvântul”, Solacolu, Valer 

Pop aprecia că acordul satisface pe deplin interesele statului român. Pop se 

declara foarte mulțumit de modul în care au decurs negocierile, constatând, 

în același timp, „înaltul spirit de înțelegere și bunăvoință pentru interesele 

românești de care a dat dovadă Sfântul Scaun”111. 

După semnarea acordului Valer Pop a avut o ultimă audiență la Papa 

Pius al XI-lea în timpul căreia cei doi și-au exprimat satisfacția pentru re-

glementarea pașnică a situației Statusului catolic. Papa a apreciat încă o dată 

faptul că guvernul român nu a acceptat să soluționeze în mod unilateral 

această problemă complexă și delicată, ci „prin bună înțelegere și cu înalt 

spirit conciliat”112. Înainte de plecare Pius al XI-lea a acordat binecuvânta-

rea apostolică regelui Carol al II-lea, familiei regale și poporului român și a 

                                                 
109Ibidem, p. 36. În privința Bisericii Piariștilor s-a stabilit ca situația acesteia să fie 

definitiv reglementată după ce Episcopul Majlath va prezenta toate actele și decretele refe-

ritoare la Biserică Sfântului Scaun. Acesta urma să ia decizia finală. 
110 Ibidem. 
111 „Cuvântul”, anul VIII, nr. 2554, 2 iunie 1932. 
112 Ibidem. 
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conferit «proprio motto» ministrului Pop, marele cordon al Ordinului Pius 

IX, în semn de recunoștință pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor 

româno-vaticane. În țară, în seara aceleiași zile, 31 mai 1932, Nicolae Iorga 

prezenta regelui demisia cabinetului său. 

Revenit în țară, Valer Pop considera că acordul semnat la Vatican re-

prezenta „un mare succes pentru România”113, succes apreciat ca atare, atât 

de către Cardinalul secretar de stat Pacelli, cât și de către reprezentanții gu-

vernului român. Nicolae Titulescu, noul ministru de Externe, s-a exprimat în 

termeni foarte elogioși față de rezultatul obținut la Vatican de către Pop, ară-

tând că adoptarea unei soluții unilaterale de către guvernul român ar fi dus 

problema Statusului romano-catolic la Liga Națiunilor și la Haga, „unde am 

fi avut o situație extrem de dificilă”114. În aceeași termeni s-a pronunțat și 

noul șef al guvernului, Alexandru Vaida-Voevod, care considera că acordul 

reprezintă „unul dintre cele mai frumoase succese diplomatice” ale Români-

ei după anul 1918115. 

O cercetare mai atentă a dispozițiilor cuprinse în Acordul cu Sfântul 

Scaun nu ne permite avansarea unor aprecieri atât de optimiste. Considerăm 

că acordul nu modifica esențial situația anterioară a Statusului catolic arde-

lean ci, dimpotrivă, el o consolida prin intrarea în legalitate și recunoașterea 

lui oficială, atât din partea guvernului român, cât și din partea Sfântului 

Scaun. Conform articolului 1 din acord Statusul romano-catolic ardelean se 

transforma într-un organ al Diecezei catolice de rit latin de Alba-Iulia având 

atribuțiile prevăzute de canoanele 1520 și 1521 din Codex Juris Canonici116. 

Observăm totuși că acordul restrângea, în mod semnificativ, sfera de compe-

tență a noului Consiliu diecezan care nu se mai putea ocupa în viitor nici de 

politica școlară, nici de problemele disciplinare și, cu atât mai puțin, de cele 

politice. Consiliu urma să aibă un caracter exclusiv consultativ iar toate ho-

tărârile adoptate deveneau valabile și executorii doar cu aprobarea explicită 

a Episcopului, ca administrator deplin al patrimoniului diecezei. Față de si-

tuația anterioară acordul aducea unele modificări referitoare la statutul bu-

nurilor patrimoniale. Astfel, toate drepturile patrimoniale treceau în admi-

                                                 
113 Aprecierea era făcută într-un apel intitulat Către românii din Ardeal și publicat în 

„Neamul românesc”, anul XXVII, nr. 141, 24 iunie 1932. 
114 V. Pop, op. cit., 1999, p. 40. În aceeași zi Pop s-a întâlnit și cu fostul ministru de 

externe, Dimitrie Ghica, care l-a felicitat pentru „marele succes” de la Vatican. 
115 Ibidem. 
116 A.M.A.E. Fond 71/1920-1944, Vatican. Relații cu România, vol. 24 (1932-1940), 

ff. 6-12 și 18-23. Vezi și Angelo Mercati, Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche 

tra la Santa Sede e le autorità civili, Roma, 1954, vol. 2, pp. 54-60. A se vedea și interviul 

maraton acordat de către Valer Pop în presa din România, în „Curentul”, anul V, nr. 1570, 

15 iunie 1932. 
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nistrarea Ordinarului de Alba-Iulia, atât timp cât caracterul interdiecezan sau 

interconfesional al bunurilor în litigiu nu va putea fi evidențiat cu „acte pro-

batorii”. Toate veniturile patrimoniale urmau să fie întrebuințate exclusiv în 

scopurile prevăzute de actele și decretele fundaționale. Se înlătura, astfel, 

posibilitatea întrebuințării abuzive a veniturilor și a bunurilor, în special în 

scopuri politice. Dacă din cercetarea ulterioară a documentelor rezulta că 

fondurile nu au fost create în scopurile exclusiv romano-catolice atunci de 

bunurile și veniturile respective putea să beneficieze și Biserica Greco-

Catolică, iar dacă în acte nu se făcea nici o precizare privind confesiunea, 

acestea puteau fi folosite de către toți cetățenii români din dioceza respecti-

vă, fără deosebire de rit117. 

Conform acordului dreptul de proprietate aparținea fondurilor respec-

tive, iar înstrăinarea unor bunuri aparținând acestora nu se putea face decât 

cu respectarea legilor țării și a dreptului canonic. Deși Valer Pop a insistat la 

Vatican pentru cedarea Bisericii Piariștilor din Cluj greco-catolicilor, acor-

dul prevedea doar posibilitatea de a se oficia de către aceștia un serviciu di-

vin în toate duminicile, sărbătorile religioase și cele naționale, cu excepția 

zilelor de 15 august și 8 septembrie. Pop considera că, în condițiile în care 

împărăteasa Maria Tereza atribuise prin decret imperial această biserică „in 

aeternum” Ordinului Piariștilor118, iar Vaticanul nu admitea nici un fel de 

aranjament fără acceptul prealabil al proprietarului nici măcar în cadrul ace-

luiași rit, rezultatul obținut de el reprezintă „cea mai strălucită dovadă a so-

licitudinii excepționale, de care România se bucură din partea Sfântului 

Scaun”119. 

Singura dispoziție avantajoasă pentru partea română era cea privind 

trecerea în proprietatea Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj a terenu-

lui, construcțiilor și anexelor care făceau parte din perimetrul ei. Prin artico-

lul X al acordului erau aprobate statutele noului Consiliu diecezan și era di-

zolvată adunarea generală a fostului Status romano-catolic ardelean. Aceste 

statute făceau parte integrantă din acord și nu puteau fi modificate fără 

aprobarea oficială a Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor și a Sfân-

tului Scaun.  

 

                                                 
117 „Neamul românesc”, anul XXVII, nr. 135, 15 iunie 1932. 
118 Ordinul Piariștilor – Ordin religios catolic înființat în anul 1597, specializat în 

educația catolică a tinerilor elevilor. Astăzi ordinul este răspândit mai ales în Spania și Un-

garia. 
119  „Neamul românesc”, anul XXVII, nr. 135, 15 iunie 1932. 
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AAPPLLIICCAAȚȚIIII  ÎÎNN  PPRROOGGRRAAMMAARREEAA  DDIINNAAMMIICCĂĂ  
 

prof. dr. Gheorghe MANOLACHE 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Acest articol propune o scurtă analiză a unor probleme date la diver-

se concursuri naționale și internaționale. Toate aceste probleme se pot re-

zolva folosind algoritmul lui Batch și metoda programării dinamice. 

 

Batch Scheduling (problemă propusă la Olimpiada Internațională de 

Informatică 2002) 

 

Avem la dispoziție o secvență de N joburi, numerotate 1, 2, …, N. 

Aceste joburi trebuie să fie procesate pe o mașină. Pentru aceasta, secvența 

trebuie să fie partiționată în unul sau mai multe loturi  formate din joburi 

succesive din secvență. Prelucrarea începe la momentul de timp zero iar da-

că un lot b conține un job cu număr mai mic decât lotul c, atunci lotul b va fi 

procesat înaintea lotului c. În cadrul fiecărui lot, joburile sunt prelucrate 

succesiv. După prelucrarea tuturor joburilor unui lot, mașina va furniza re-

zultatele acestor prelucrări. Timpul de furnizare a rezultatelor pentru un job j 

este timpul când se termină  lotul ce conține acest job. Pentru fiecare lot e 

necesar un timp S de instalare. Se cunoaște pentru fiecare job i, costul Fi și 

timpul Ti necesar pentru procesarea sa. Dacă un lot conține joburile x, x+1, 

…, x+k, și va începe prelucrarea la momentul t, atunci timpul de furnizare a 

rezultatelor pentru fiecare job din lot este t + S + (Tx + Tx+1 + … + Tx+k). 

Mașina va furniza toate rezultatele unui lot în același timp. Dacă timpul de 

furnizare a rezultatelor pentru jobul i este Oi, costul său va fi Oi x Fi. De 

exemplu, dacă sunt 5 joburi, timpul de instalare S = 1, (T1, T2, T3, T4, 

T5)=(1, 3, 4, 2, 1), și (F1, F2, F3, F4, F5)=(3, 2, 3, 3, 4). Dacă vom partiționa 

joburile în loturile {1, 2}, {3}, {4, 5}, atunci vom avea timpii de furnizare 

rezultate (O1, O2, O3, O4, O5)=(5, 5, 10, 14, 14) iar costurile joburilor vor fi 

(15, 10, 30, 42, 56). Costul total pentru această partiționare va fi suma cos-

turilor tuturor joburilor, deci 153. 

Să se realizeze un program care să determine valoarea minimă a costu-

lui total. 
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Date de intrare 

Datele se citesc din fișierul standard de intrare. Pe prima linie se află 

N, numărul de joburi, 1 ≤ N ≤ 10000. A doua linie va conține timpul de in-

stalare S, număr întreg 0 ≤ S ≤ 50.  Pe următoarele N linii se vor afla câte 

două numere întregi Ti și Fi, reprezentând timpul de prelucrare și costul pen-

tru jobul i, date în ordine pentru joburile 1, 2, …, N.  

Date de ieșire 

Rezultatul se va scrie în fișierul standard de ieșire ce va conține o linie 

cu un număr natural ce reprezintă valoarea minimă posibilă pentru costul to-

tal. 

Exemplu  

Input                                    output 

5          153 

1 

1 3 

3 2 

4 3 

2 3 

1 4 

Restricții 

Pentru fiecare test, costul pentru  orice partiționare posibilă, nu va de-

păși 231  1.  Limita de timp este 0.2 secunde. 

Soluție 

Se poate rezolva problema prin utilizarea programării dinamice. Vom 

nota Ci costul minim ce se obține pentru toate partiționările de loturi posibi-

le pentru joburile J1, J2, …Jn. Notăm Ci(k) costul minim total dacă alegem 

inițial lotul  {Ji, Ji+1, … , jk-1}.  Deci, Ci(k) = Ck + (S + Ti + Ti+1 +… 

+ Tk-1) * (Fi + Fi+1 +… + Fn).  Vom avea Ci = min { Ci(k) | k = i+1, …, 

n+1}  pentru 1≤ i ≤n, și Cn+1 = 0; 

Acest algoritm are complexitatea timp O(n2) 

Vom descrie un algoritm de complexitate O(n) pe baza proprietăților lui 

Ci(k) arătate de P. Bucker. 

Pentru Ci(k) = Ck + (S + Ti + Ti+1 +…+ Tk-1) * (Fi + Fi+1 +… + Fn) dedu-

cem ca pentru i < k < l,  

Ci(k) Ci(l) Cl Ck + (Tk + Tk+1 +… + Tl-1) * (Fi + Fi+1 +… + Fn) 0 

(Ck Cl) / (Tk + Tk+1 +… + Tl-1) (Fi + Fi+1 +… + Fn)  

Să notăm cu g(k, l) = (Ck Cl) / (Tk + Tk+1 +…+ Tl-1) și cu f(i) = (Fi + Fi+1 

+…+ Fn). 

Proprietate 1. Presupunem că g(k, l) f(i) pentru 1 i < k < l. Atunci Ci(k) 

Ci(l) 
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Proprietate 2. Presupunem că g(j, k) g(k, l) pentru 1 j < k < l n. 

Atunci pentru fiecare i pentru care 1 i < j, avem Ci(j) Ci(k) sau Ci(l) 

Ci(k). 

Din a doua proprietate  se deduce că dacă g(j, k) g(k, l) pentru j < k < l,  

atunci Ck  nu e necesar pentru a calcula Fi. Se poate astfel proiecta un algo-

ritm de timp liniar. 

 

Algoritmul lui Batch 

Acest algoritm calculează valorile Ci pentru i de la n la 1. Se utilizează o lis-

tă de tip coadă Q = (ir, ir-1, … , i2, i1) cu baza ir și vârful il care îndeplinește 

două proprietăți. 

1) ir < ir-1 <… < i2 < i1  

2) g(ir, ir-1) > g(ir-1, ir-2) > ….. > g(i2, i1) 

Atunci când vom calcula Ci vom aplica rezultatele anterioare. 

a) Vom folosi f(i) pentru a elimina elementele din vârful lui Q. 

Dacă f(i) g(i2, i1), vom elimina i1 din Q deoarece conform proprie-

tății 1, pentru orice h i,  f(h) f(i) g(i2, i1) și Ch(i2)  Ch(i1). 

 Vom continua acest procedeu pentru t l, g(ir, ir-1) > g(ir-1, ir-2) >….. 

> g(it+1, it) > f(i). 

 Apoi, conform proprietății 1,  

Ci(iv+1) > Ci(iv) pentru v = t, … , r-1 sau  

r = t și Q conține numai it. 

 Deci, Ci(it) va avea valoarea min{Ci(k) | k = i+1, … , n+1}. 

b) La introducerea lui i la baza lui Q, vom păstra condiția 2)  

Dacă g(i, ir) g(ir, ir-1), vom elimina ir din Q conform proprietății 

2. 

Vom continua acest procedeu până când g(i, iv) > g(iv, iv-1). 

g(i, iv) > g(iv, iv-1). Vom adăuga pe i ca nou element la baza lui Q 

Analiza complexității 

 Deoarece fiecare element i este inserat în Q  și eliminat din Q cel mult o 

dată, iar toate aceste operații sunt realizate în timp constant,  complexitatea 

timp va fi O(n). 

 

Implementare C++ pentru algoritmul de rezolvare la  problema batch 

Vom utiliza un deque iar pentru citirea datelor vom folosi fisierul 

text batch.in, rezultatul fiind obținut în fișierul batch.out. 

 

#include <cstdio> 

#include <algorithm> 

#include <deque> 
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using namespace std; 

const int MAXN = 10001; 

int N, S, dp, T[MAXN],F[MAXN]; 

struct point { 

    int x, y; 

    point() {} 

    point( int x, int y ) : x( x ), y( y ) {} 

}; 

deque< point > Q; 

long long prog( point, point, point ); 

int calc( point , int ); 

void add( point); 

int query( int); 

 

int main() { 

    freopen("batch.in","r",stdin); 

    freopen("batch.out","w",stdout); 

    scanf( "%d %d", &N, &S ); 

    for ( int i = 1; i <= N; i++ ) { 

        scanf( "%d %d", &T[i], &F[i] ); 

        T[i] += T[i - 1]; 

        F[i] += F[i - 1]; 

    } 

    for ( int i = N; i > 0; i-- ) { 

        add( point( -T[i], -dp ) ); 

        int f = F[N] - F[i - 1]; 

        dp = -query( f ) + f * ( S - T[i - 1] ); 

    } 

    printf( "%d\n", dp ); 

    return 0; 

} 

long long prog( point a, point b, point c ) { 

    return (long long)( b.x - a.x ) * ( c.y - a.y ) - (long long)( c.x - a.x ) * ( b.y 

- a.y ); 

} 

int calc( point p, int x ) { 

    return p.x * x + p.y; 

} 

void add( point p ) { 

    while ( Q.size() > 1 && 

            prog( Q[Q.size() - 2], Q[Q.size() - 1], p ) >= 0 ) 
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            Q.pop_back(); 

    Q.push_back( p ); 

} 

int query( int x ) { 

    while ( Q.size() > 1 && calc( Q[0], x ) <= calc( Q[1], x ) ) 

            Q.pop_front(); 

    return calc( Q[0], x ); 

} 

 

În continuare voi enumera alte probleme ce pot fi rezolvate cu aceeași me-

todă  

 

 Euro   (http://www.infoarena.ro/problema/euro) 

 Leaves   

(http://campion.edu.ro/arhiva/index.php?page=problem&action=vie

w&id=394) 

 Secvbest  (http://www.infoarena.ro/problema/secvbest) 

 Petrom ( ONI 2006 ) 

 Rompetrol  (http://www.infoarena.ro/problema/ROMPETROL) 
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AAPPLLIICCAAȚȚIIII  AALLEE  LLEEMMEEII  LLUUII  BBUURRNNSSIIDDEE  
 

prof. dr. Gheorghe MANOLACHE 

Adrian Crăciun, clasa a XI-a E 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Acest articol propune o scurtă analiză a unei probleme date la diverse 

concursuri naționale și internaționale. Sunt diverse probleme care se pot 

rezolva cu lema lui Burnside. Ne vom referi în cele ce urmează la un grup 

finit G ce acționează peste elementele unei mulțimi finite X. Dacă notăm 

X/G mulțimea orbitelor acțiunii lui G, și cu Xg mulțimea punctelor fixate de 

g, atunci vom stabili o relație între numărul de orbite ale unei acțiuni și 

numărul de puncte fixe ale acesteia. 

Lema lui Burnside 

 
Demonstrație 

Numărul de permutări care rotește un element x  în elementul x este 

egal cu numărul de permutări care mută pe alt element y de pe aceeași orbi-

tă. Dacă vom face o reprezentare tabelară a rotațiilor,  pe fiecare coloană a 

unui bloc din tabel, vom avea același număr de puncte fixe. Acesta va fi egal 

cu numărul de linii |G| împărțit la numărul de elemente din orbită. 

Fie următoarele notații 

= orbita lui x; 

= subgrupul lui G care lasă pe loc elementul x (stabilizatorul 

lui x). 

Vom avea relația 

 
Relația precedentă este numită relația stabilizator-orbită și este o gene-

ralizare a teoremei lui Lagrange. Dacă y este un element din aceeași orbită 

cu x, atunci există relațiile 

 

 
Relații ce afirmă că sunt același număr de ”puncte fixe” pe coloana lui 

x sau a lui y în același bloc al tabelului ( pentru x și y în aceeași orbită ). 
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Deci vom avea |G| puncte fixe în fiecare secțiune a tabelului iar pentru 

întreg tabelul avem relația     

#puncte fixe = |G|× #orbite. 

 

Exemplu de aplicare a lemei lui Burnside 

Să se determine numărul de colorări distincte ale celor 6 fețe ale unui 

cub folosind trei culori. 

Vom lua X ca fiind mulțimea celor 36 colorări posibile care se pot face 

dacă punem cubul în una din cele 24 poziții particulare posibile. Vom avea 

G ca fiind grupul celor 24 rotații (fără oglindiri). Vom spune că două ele-

mente ale lui X se află pe aceeași orbită dacă se pot obține unul din altul 

printr-o rotație a cubului.  Numărul de colorări distincte va fi dat de numărul 

de orbite iar acesta se determină prin aflarea numărului de puncte fixe ale 

acțiunii celor 24 de elemente ale grupului G. 

Am putea desena un tabel cu 24 de linii și 36 = 729 coloane; secțiunile 

ar avea 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sau 24 de coloane, și în fiecare secțiune există 

exact 24 de puncte fixe. Suma punctelor fixe este făcută pentru fiecare linie 

în parte. Astfel, pentru ca o rotație verticală cu 90° dacă fixez o colorare, 

trebuie ca toate fețele laterale să aibă aceeași culoare. Atunci aceasta fixează 

exact 3×3×3 dintre colorări, unde cifrele provin din trei alegeri a culorii pen-

tru fața de sus, trei alegeri ale culorii pentru fețele laterale, și trei alegeri 

pentru culoarea feței de jos. 

Astfel vom observa că  

 identitatea lasă neschimbate toate cele 36 elemente ale lui X; 

 șase rotații de 90° pe axe față-față opusă care lasă pe loc 33 dintre 

elementele X; 

 trei rotații de 180° pe axe față-față opusă care lasă pe loc 34 dintre 

elementele X; 

 opt rotații de 120° pe axe vârf-vârf opus care lasă pe loc 32 dintre 

elementele X; 

 șase rotații de 180° pe axe muchie-muchie opusă care lasă pe loc 33 

dintre elementele X. 

Aplicând formula,  

  
Pentru n culori, formula este dată de relația 
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Problema de concurs 

Toral tickets (enunț modificat după acm.sgu.ru) 

 

Biletele de pasageri pentru noul traseu turistic au o formă ciudată, ca 

un tor. Ele sunt fabricate din cauciuc negru de formă dreptunghiulară de di-

mensiuni N x M pătrate. La rezervarea fiecărui bilet, unele pătrate sunt colo-

rate cu alb și codifică sursa și destinația, pentru a indica traseul de parcurs. 

Pasagerul trebuie să lipească biletul astfel ca primele două laturi de lungime 

mare se lipesc, formând cu biletul un cilindru. Cele două cercuri de la bază 

se lipesc împreună astfel ca prima parte a foii sa fie lipită împreună. Dacă 

biletul original era pătrat atunci vor exista două moduri diferite de lipire. 

Compania de transport vrea să știe câte trasee diferite poate organiza astfel 

ca să fie îndeplinite simultan următoarele condiții: 

 pentru rute diferite torurile rezultate sunt diferite; 

 dacă un bilet e folosit pentru a face un tor pentru un traseu, el nu mai 

poate fi folosit pentru a face un tor pentru alt traseu. 

Intrare 

Prima linie a fișierului de intrare conține N și M (1 ≤ N, M ≤ 20). 

Ieșire 

Fișierul de ieșire va conține pe o linie un număr natural ce reprezintă numă-

rul de trasee distincte. 

Exemplu 

Intrare                              Ieșire 

2 3                                      13 

Limită de timp 0.5 sec. 

Limita de memorie pe test este 65536 KB. 

 

Soluție C++ implementată de Adrian Crăciun 
#include <iostream> 

#include <cstdio> 

#include <algorithm> 

#include <cstring> 

using namespace std; 

 

#define MAXN 22 

#define NRL 2000 

 

struct point { 

 int x, y; 

}; 
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point m[MAXN][MAXN]; 

int n1, n2; 

int cazuri; 

int rez[NRL], aux[NRL]; 

 

// Functie utila pentru calcularea numarului de ciclu in permutarea-matrice 

// Marcheaza ciclul din permutarea-matrice care contine pozitia (x, y) 

 

void marks_cycle(int x, int y, int used[MAXN][MAXN]) { 

 int lastx; 

 while (used[x][y] != 1) { 

  used[x][y] = 1; 

  lastx = x; 

  x = m[x][y].x; 

  y = m[lastx][y].y; 

 } 

} 

 

// Calculeaza numarul de cicluri in permutarea-matrice 

 

int number_of_cycles() { 

 int i, j, cycles = 0, used[MAXN][MAXN]; 

 memset(used, 0, sizeof(used)); 

 for (i = 1; i <= n1; ++i) 

  for (j = 1; j <= n2; ++j) 

   if (!used[i][j]) { 

    marks_cycle(i, j, used); 

    ++cycles; 

   } 

 return cycles; 

} 

 

 

// Operatii cu numere mari 

 

void inmulteste (int a[], int b) { 

 int i, t = 0; 

 for (i = 1; i <= a[0] || t; ++i, t /= 10) { 

  if (i > a[0]) a[i] = 0; 

  a[i] = (t += a[i] * b) % 10; 
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 } 

 a[0] = i - 1; 

} 

 

void aduna (int a[], int b[]) { 

 int i, t = 0; 

 for (i = 1; i <= a[0] || i <= b[0] || t; ++i, t /= 10) 

  a[i] = (t += a[i] + b[i]) % 10; 

 a[0] = i - 1; 

} 

 

void imparte (int a[], int b) { 

 int i, t = 0; 

 for (i = a[0]; i > 0; --i, t %= b) { 

  a[i] = (t = t * 10 + a[i]) / b; 

 } 

 while (a[a[0]] == 0) --a[0]; 

} 

 

// Rezolva o matrice data 

 

void solve_mat() { 

 ++cazuri; 

 memset(aux, 0, sizeof(aux)); 

 aux[0] = 1; 

 aux[1] = 1; 

 for(int i = 1, n = number_of_cycles(); i <= n; ++i) 

  inmulteste (aux, 2); 

 aduna (rez, aux); 

} 

 

// Muta la stanga ultima coloana 

// Daca permutarea coloanelor era 1 2 3 4 .. n devine n 1 2 3 4 ... 

 

void doPermLeft() { 

    int i, j; 

    point newmat[MAXN][MAXN]; 

    for (i = 2; i <= n2; ++i) 

        for (j = 1; j <= n1; ++j) 

            newmat[j][i] = m[j][i - 1]; 

    for (i = 1; i <= n1; ++i) 
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        newmat[i][1] = m[i][n2]; 

    memcpy(m, newmat, sizeof(newmat)); 

} 

 

// Muta la stanga ultima randurilor 

// Daca permutarea randurilor era 1 2 3 4 .. n devine n 1 2 3 4 ... 

 

void doPermUp() { 

    int i, j; 

    point newmat[MAXN][MAXN]; 

    for (i = 2; i <= n1; ++i) 

        for (j = 1; j <= n2; ++j) 

            newmat[i][j] = m[i - 1][j]; 

    for (i = 1; i <= n2; ++i) 

        newmat[1][i] = m[n1][i]; 

    memcpy(m, newmat, sizeof(newmat)); 

} 

 

// Calculeaza toata permutarile de matrice posibile 

// si le adauga la rezultat 

 

void doPerm() { 

 int i, j; 

 for (i = 1; i <= n1; ++i) { 

  for (j = 1; j <= n2; ++j) { 

            solve_mat(); 

   doPermLeft(); 

  } 

  doPermUp(); 

 } 

} 

 

// Roteste matricea 

 

void flip() { 

 int i, j; 

 point newmat[MAXN][MAXN]; 

 for (i = 1; i <= n1; ++i) 

  for (j = 1; j <= n2; ++j) 

   newmat[n2 - j + 1][i] = m[i][j]; 

 swap(n1, n2); 
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    memcpy(m, newmat, sizeof(newmat)); 

} 

 

int main() { 

 int i, j; 

 #ifndef ONLINE_JUDGE 

 freopen("ticket.in", "r", stdin); 

 freopen("ticket.out", "w", stdout); 

 #endif 

 cin >> n1 >> n2; 

 for (i = 1; i <= n1; ++i) 

  for (j = 1; j <= n2; ++j) 

   m[i][j] = point{i, j}; 

 

    // Cazul in care avem un dreptunghi 

 if (n1 != n2) { 

  doPerm(); 

  flip(); 

  flip(); 

  doPerm(); 

 } 

 

    // Cazul in care avem un patrat 

    // Este diferit fiindca are voie sa fie si rotit 

 

 else { 

  doPerm(); 

  flip(); 

  doPerm(); 

  flip(); 

  doPerm(); 

  flip(); 

  doPerm(); 

 } 

    // Conform burnside lemma trebuie sa impartim rezultatul obtinut din 

numarul de orbilali la numarul de matrici posibile 

 imparte (rez, cazuri); 

 for (i = rez[0]; i > 0; --i) 

  cout << rez[i]; 

 return 0; 

} 
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HAVE - A perfective auxiliary 

 

Like be and do, have is both a main and an auxiliary verb, which cate-

gorizes it as a primary auxiliary verb. As an auxiliary, it helps forming the 

perfective aspect: I could have found the cod, in all the moods, active and 

passive, of all transitive and intransitive verbs. As a main verb, it usually 

denotes possession: Unfortunately, I have no car, and it can also be con-

structed as an auxiliary: Did you have any difficulties in getting the idea?!  

„Perfect” is the label given to various forms of verbs in various lan-

guages, with somewhat different meanings, but always with some ingredi-

ents of pastness. Perfect is „a verb form or tense expressing an action or 

state accomplished before some stated or implied time.” In English, the 

form called „perfect” is the two-word form of a verb using the auxiliary 

have and the past participle (the -ed participle) of the verb. 

Perfect contrasts with the simple past tense. The perfect of a verb uses 

an auxiliary: have; whereas the simple past tense of a verb is a one-word 

form: Who brought this camera? Both express kinds of pastness, but there is 

a subtle difference in meaning. The English perfect is said to express a more 

recent past, or a more „currently relevant” past than the simple past tense. 

Perfect aspect contrasts with another two-word form of the verb, the 

progressive aspect which uses the auxiliary be and a present participle: Who 

is bringing the camera? Perfect also contrasts with the passive, which it re-

sembles, as they both use the past participle form of a verb. But whereas 

perfect uses the auxiliary have, the passive voice uses the auxiliary be: The 

camera was brought by him. 

The perfect is traditionally labelled a compound tense, as it consists of 

more than one word. All the three constructions mentioned above, as con-

trasting with the perfect can in fact be combined with it. Perfect combines 

with the past tense to produce the past perfect, or pluperfect. In this case the 

perfect’s auxiliary have takes the past tense: It was the third time he had 

been in love that year. But we can also have forms of present perfect, when 

perfect combines with present tense: This is the first time I’ve heard her sing 
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and forms of future perfect when it combines with future time: We’ll have 

finished by tomorrow afternoon. 

In perfect combinations with the progressive the verb which takes the 

past participle form is be of the progressive: How long have you been wait-

ing?; I’d been wondering if she was going to call; By next spring I’ll have 

been living here for six years. 

In perfect combinations with passive, the verb which takes the past 

participle form is the be of the passive: She has never been properly trained; 

It looked as if it had been done on purpose; By 1985, the entire railway 

network will be modernised. 

As an auxiliary, have is also used to form structures with having + 

past participle: He said he regretted having been so rude; Having been there 

before, I knew what to expect. The perfect infinitive of a verb is made by 

placing to have before the past participle. It has the same kind of meaning as 

the perfect or past tense: She said she was sorry to have missed you (=... 

that she has missed...); I’m sorry not to have come on Thursday (=... That I 

didn’t come...). We often use perfect infinitives to talk about „imaginary” 

past actions and events, things that didn’t happen: I meant to have tele-

phoned, but I forgot; He was to have been the new ambassador, but he fell 

ill. 

„British and American English differ in their use of the perfective as-

pect. The perfect is more widely used in British English. Where a British 

speaker would tend to say: Have you seen Billy today?, an American speak-

er would say: Did you see Billy today?. Where a British speaker would tend 

to say: I have just had breakfast, an American would say: I just had break-

fast.”  

 

HAVE - A main verb constructed as an auxiliary 

 

When have is a lexical verb, it can be used either as an auxiliary 

(without do-support) or as an ordinary verb (questions and negatives with 

do). 

Have can be used with an object to refer to a large number of different 

activities (to have dinner, to have a drink, to have a rest, to have a day off, to 

have a chat, to have a look, to have a walk, to have a trouble in, etc.). In all 

these cases it is constructed as an ordinary verb (questions and negatives are 

made with do/does/did, progressive tenses are possible, got is not used and 

there are no contractions or weak forms): Did you have a good time?; They 

were having an interesting conversation when you came in; She has a 

shower every morning. 
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Have is used with a direct object to refer not only to actions but also to 

various kinds of state, condition or situation. In a formal style, simple auxil-

iary verb forms (without do/does/did or got) are preferred, but in an infor-

mal style it is more usual to use longer verb-forms. There are two possibili-

ties. Either the word got is added to the verb: Have you got any brothers or 

sisters?, or ‘full’ verb-forms (with do-support in questions and negatives) 

are used instead of auxiliary verb-form: Do you have any brothers or sis-

ters? 

There are differences between British and American usage:  

a. British English 

 got-forms are less common in the past tense (affirmative, interrog-

ative or negative), do-forms are often used: I had flu last week; I couldn’t 

get there in time because I didn’t have a car; Did you have nice teachers 

when you were at school? 

 got is not used with infinitives, participles or -ing forms (*To have 

got a toothache; *having got a brother). 

 when there is an idea of repetition or habit, the got-forms are not 

used and it is used do-support: We don’t usually have beer in the house; I 

often have toothaches; Do you ever have time to go to the theatre? 

 do-support is also becoming common in British English, even 

when there is no idea of repetition, under the influence of American Eng-

lish: Do you have time for a drink?; Sorry, I don’t have any brandy. 

 when have is used with got, weak forms and contractions are 

common: I’ve got a ticket for “Hamlet”; What have you got in the fridge? 

b. American English 

 have can be used as a lexical verb (with do in questions and nega-

tives) when talking about all kind of states as well as actions: Do you have a 

light?; I’m sorry, I don’t have a candy. 

 got-forms are also possible in informal speech; have is often 

dropped in very informal speech: I (‘ve) got a problem; (Have) you got a 

light? 

 got- and do-forms may be mixed: 

A: I (‘ve) got a new apartment.  B: Oh, do you? 

When a main verb, have accepts a complex-transitive complementa-

tion (have + object + bare infinitive / present participle / past participle): 

Have Mr. Smith come in now, please; We will soon have your car going 

again; I really must have my watch repaired. In all these instances have is a 

causative verb. Three meanings are possible:  
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a. “cause somebody or something to do something” or “cause some-

thing to be done”: I had everybody fill out a form; If you don’t leave, I’ll 

have you arrested. 

b. “experience an event or action”: It’s lovely to have people smile at 

you in the street; King Charles I had his head cut off. 

c. “refuse to allow or accept a situation” when they are constructed 

with will not: I won’t have you telling me what to do; I will not have my 

house turned into a hotel. 

When have is a causative verb it acts as an ordinary verb (accepts 

do/does/did in questions and negatives): Did you have the car repaired?; 

Did you have water dripping from the ceiling last night when it rained? 

 

HAVE - The first element in semi-auxiliaries 
 

Semi-auxiliaries are like lexical verbs, in that they do not take the in-

version or negation with not without do-periphrasis, nor do they have so-

pro-form without do. In the class of semi-auxiliaries, the subset of ‘concate-

native’ verbs with have as the first element (had/’d better/best, have to, have 

got to) admits inversion in questions, negatives with not and pro-forms 

without do: Have you to leave now?; When I was your age I hadn’t to wake 

up so early; You have got to see the dentist tomorrow and so has John. 

There are certain restrictions on the use of these semi-auxiliaries, and there 

are differences between British and American usage. 

It is known that have and have got are used with a following infinitive, 

to express the idea of obligation. In British English when there is the idea of 

repeated or habitual obligation, we use ordinary verb-forms, with do in 

questions and negatives: I don’t usually have to work on Sundays; Do you 

often have to speak French in your job? When we are talking about one 

thing that we are obliged to do, it is more usual to use got-forms: I haven’t 

got to work tomorrow; Have you got to do any interpreting next week? In 

the past, got-forms are unusual and are replaced by ordinary verb-forms: 

Did you have to go to church on Sundays when you were a child? To talk 

about the future, both have (got) to and will have to are common: I’ve got to 

get up early tomorrow. 

In American English, ordinary verb-forms (with do in questions and 

negatives, and without got), can be used for all meanings. This is also be-

coming common in British English because of American influence: I have 

to go now; What time do you have to be in Boston; You don’t usually have 

to tell her things twice. In informal spoken American English, got forms are 

also possible. Have, in a very informal style can be left out: You (‘ve) just 

got to help me; A: I (‘ve) got to go. B: Oh, do you? 
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Had better is a fixed phrase, meaning „it is advisable” and it is fol-

lowed by the bare infinitive. Had never changes, even though the phrase re-

fers to present or future action: I’d better get you home; We’d better go, I 

suppose; He thought they’d better have a closer look. We also use the 

phrase with not to threaten or warn, often with a final rising intonation: 

You’d better not let me catch you stealing; They’d better not come back. In 

its question forms, with subject-operator inversion, we use the phrase to 

make polite suggestions: Had I better give you a hand?; Hadn’t you better 

stop seeing him? So, had/’d better behaves as an auxiliary in questions and 

negatives. 
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Dincolo de influența doctrinară a filosofiei arabe, în general, și cea a 

lui Averroes, în particular, există una de metodă. Problema esențială a cultu-

rii medievale, atât arabe, cât și latine a fost, de fapt, confruntarea dintre filo-

zofie și religie. Pe ce se întemeiază cunoașterea umană – pe logica minții 

sau pe credința inimii? Aceasta nu este o întrebare retorică, așa cum poate 

părea astăzi pentru o cultură marcată de poziții antimetafizice și pozitiviste, 

într-un înțeles oarecum superficial al raționalismului. Ea este una fundamen-

tală, tocmai pentru că se raportează la fundamentele cunoașterii: cum poate 

omul ajunge să cunoască ființa, să o re-cunoască și să o definească, mai ales 

atunci când este cea care se scrie cu majusculă. Dacă ființa este temeiul în-

tregii existențe, atunci cum vorbim despre Dumnezeu? Care este calea prin 

care avem șansa reală să ne apropiem de El? 

Din această cauză, putem considera că paradigma culturală a Orientu-

lui și Occidentului medieval este aceeași – este una de metodă. Filosofia 

arabă nu transmite doar întrebarea, ci și o parte din răspuns, încât latinii o 

pot reformula. Pentru Occident, întrebarea va suna astfel: Cum poate rațiu-

nea să argumenteze răspunsurile credinței? 

Problema raportului dintre religie și filosofie era deja soluționată de 

Averroes. Prioritatea uneia dintre ele, deși aparent dezbătută și în Occidentul 

latin, nu constituie o problemă reală. Chiar și dușmanii lui Averroes, cei ca-

re vor să deformeze moștenirea greco-arabă pentru a-și susține tezele pro-

movate de creștinism se folosesc de același instrument – argumentația filo-

sofică. Acest lucru a permis renascentiștilor să construiască perspectiva in-

terpretativă a filosofiei medievale ca „ancilla theologiae”. În realitate, acel 

mileniu de „întuneric rațional” este unul în care discursul filosofic este do-

minant, prin comentarii elaborate atât în universități laice, cât și în mănăs-

tiri, atât de „eretici”, cât și de părinți ai bisericii, într-un dialog permanent si-

tuat în același cadru al discursului rațional. Filosofia nu este aservită nimă-

nui, ci este universul în care ființa, sub cele două aspecte ale sale – individul 

și divinitatea, se dezvăluie omului în esența sa contradictorie. 
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Averroes a transmis Occidentului, prin asumarea caracterului aporetic 

al filosofiei aristotelice, posibilitatea descoperirii adevărului. Nu există două 

adevăruri, spune filosoful arab Occidentului. Nici măcar două căi de a-l 

atinge. Calea este una singură – rațiunea. Problema este acum de a vedea 

cum poate da seamă aceasta și de adevărul credinței. 

Totul pornește de la delimitarea obiectului de studiu. Însuși Siger de 

Brabant, cel acuzat în mod direct ca fiind promotorul a două adevăruri, își 

stabilește domeniul de referință al discursului său filosofic. Aristotel este 

politeist, Averroes este musulman, iar Siger este creștin. Nici unul dintre ei 

nu neagă explicit existența divinității promovată de religia pe care o practi-

că. Nici nu este nevoie; adevărul este al credinței, spune clar Siger – veritas 

fidei. Dumnezeu poate crea lucrurile prin miracol, dar atunci ele nu mai sunt 

naturaliter. Aceasta este realitatea și adevărul, dar Siger de Brabant cere 

doar dreptul de a studia „de naturalibus naturaliter”, fără a se apropia de mi-

racolele lui Dumnezeu1. Astfel, el nu promovează două adevăruri, ci suge-

rează doar, că din punct de vedere filosofic, prin ființă el înțelege natura 

(phýsis). Afirmarea explicită a metodei pe care dorește să o urmeze, Siger 

de Brabant o realizează în lucrarea De anima intellectiva. Deși unele înțele-

suri filosofice pot să nu corespundă adevărului relevat, preocuparea lui va fi 

de a le studia pe primele, mai ales în măsura în care ele îl au ca sursă pe 

Aristotel. Pare a fi doar o încercare modestă de a comenta gândul unui autor 

antic, însă dimensiunea ei reală este dată de asumarea, nu doar a gândului, ci 

și a căii pe care o urmează Aristotel: nu a miracolului, ci a naturii. „Noi nu 

discutăm aici în vreun fel de miracole, cât despre lucrurile naturale urmând 

calea naturală” (sed nihil ad nos nunc de Dei miraculis, cum de naturalibus 

naturaliter disseramus)2 Principiul metodei elaborat aici, Siger îl preia, pro-

babil, de la Albert cel Mare. Acesta îl formulase în aceeași manieră în lucra-

rea De generatione et corruptione: „Nu mă preocupă miracolele lui Dum-

nezeu deoarece tratez lucruri naturale” (dico quod nihil adme de Dei mira-

culis, cum ego de naturalibus disseram)3.  

Delimitarea aceasta se datorează, în mare parte rădăcinilor arabe ale 

filosofiei occidentale. Tradiția lor orientală spre științific și materialitate va 

înlesni abordarea „naturalistă” despre ființă și va sprijini câteva secole mai 

târziu o mișcare renascentistă declarat secularizantă. Paradigma culturală a 

                                                 
1 Aram M. Frenkiam – Scrieri filosofice: studii de filosofie greacă şi contemporană, Ed. 

Ararat, 1998, nota 41, pg. 192 
2 Siger de Brabant – De anima intellectiva, Publications universitaires – Béatrice 

Nauwelaerts,  

Louvain-Paris, 1972, III, 83-84, l. 44-48 
3 Albert le Grand – De generatione et corruptione, lib. II, Albert Magni Ratisbonensis 

episcopi OP Opera omnia, Ed. A. Borgnet, t. IV, Vivès, Paris, 1890, I, tract. 1, cap. 22; 363 
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evului mediu se caracterizează prin cel puțin două trăsături: aculturația și 

tensiunea. Pe prima, Alain de Libera o numește „translatio studiorum”4, ară-

tând cum filosofia greacă parcurge un șir de capitale culturale ce încercuiesc 

Mediterana (Atena, Bagdad, Cordoba, Toledo, Paris, Oxford, Köln sau Pra-

ga). Tensiunea se manifestă între Islamul Oriental și Islamul Occidental5 la 

început, apoi se transferă între arabi și europeni, pentru a se particulariza în 

sânul Occidentului medieval între averroiștii latini și averroismul tomist. 

Această tensiune a diferențelor și depărtărilor culturale face ca cel mai bine 

să se potrivească paradigmei medievale filosofia lui Aristotel: și nu prin sis-

temicitate6, atât de des apreciată, cât, mai ales, prin caracterul aporetic al 

gândului său ce-l face să se adapteze perfect unei paradigme tensionale. 

Evul mediu reprezintă o deschidere culturală reală, ce atinge esențele 

și nu rămâne la nivel formal. Opusurile elaborate în acea perioadă sunt în-

trebări și răspunsuri directe, într-o polemică mereu vie. Sub vigoarea formu-

lelor specifice acelor scrieri se ascunde ardoarea interioară a gândului ce îl 

implică pe cel ce îl rostește cu toată ființa sa muritoare și nemuritoare. Pen-

tru posibile erezii, autorul riscă moartea, mai mult chiar, damnarea veșnică.  

Dincolo de aparența formalismului scrierilor și de ariditatea comenta-

riilor uriașe (a summaelor) se află aceeași metodă, bazată pe principiile ten-

siunii aporetice și a înțelesurilor „naturaliste”, întocmai ca la Averroes por-

nind de la Aristotel. 

În primul rând, cine sunt cei despre care vorbim? Filosofii Occidentu-

lui medieval se numesc când vorbesc despre ei înșiși – Latini7. În același 

timp se delimitează de Arabi, în înțelesul de păgâni, și de philosophi, în-

semnând Grecii. Delimitarea nu este etnică, ci religioasă. Dacă lui Aristotel 

îi pot fi iertate inadvertențele datorate neștiinței, lui Averroes, teologii creș-

tini nu îi iartă nimic, deoarece creștinismul exista deja, cu toate adevărurile 

lui revelate. Ceea ce promovează structura de gândire occidentală nu este ra-

ționalismul grec, pe care Occidentul modern și-l asumă încă din Renaștere 

ca aparținându-i în exclusivitate. Este vorba, de fapt, de interiorizarea creș-

tină a contradicțiilor raționalismului arab, ceea ce dă naștere unei noi înțe-

lepciuni peripatetice sub forma scolasticii latine. Nu putem merge chiar atât 

de departe ca Alain de Libera, încât să vorbim de „arabizarea gândirii teolo-

gice a creștinilor latini din secolul al XIII-lea”8. Dar calea arabă este cea ca-

re îl aduce pe Aristotel în Occident și îi asigură tensiunea rațională provoca-

                                                 
4 Alain de Libera – Cearta universaliilor, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998, pg. 8-9 
5 op.cit. ,pg. 545 
6 Eugenio Garin – Întoarcerea filosofilor antici, Ed. Omniscop, Craiova, 1998, pg. 51 
7 Alain de Libera – Gândirea evului mediu, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000, pg. 47 
8 op. cit, pg. 34 
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toare de crize ce reașează fundamentele culturale. Ea se propășește prin ceea 

ce am putea numi mai adecvat „punctum saliens”-gândul filosofic „sare” de 

la gânditor la gânditor și de la epocă la epocă, „sare” și „răsare” identic și 

diferit, rămâne și pleacă mai departe. Este vorba despre o tensiune dialectică 

a spiritului filosofic în chiar sensul său hegelian. 

Ce reprezintă, din această perspectivă, evul mediu? Pentru cei care 

conflictul religie-filozofie este unul permanent, el nu este decât un „vesti-

bul”9 ce introduce și pregătește filosofia modernă, o perioadă în care filoso-

fia așteaptă momentul prielnic de a părăsi rolul de ordonator al ideilor reli-

gioase și de a-și asuma, cu îndrăzneală, propriile adevăruri. Astfel, filosofia 

începe de-abia cu secolul al XV-lea, ba chiar mai încolo, prin Bacon și De-

cartes. Gândirea medievală se va împărți în trei momente distincte, toate le-

gate de religie: prima este a subordonării filosofiei față de teologie, a doua, 

cea a alianței, iar ultima este începutul separării și afirmării independenței 

filosofiei10. Filosofia arabă nu va avea decât un rol de curierat, transmițând 

filosofia antică fără să-i aducă vreo îmbunătățire. Același rol și-l asumă și fi-

losofii evrei care transmit, într-o altă etapă, până la Paris, ideile aristotelice, 

fiind și aceștia, ca și arabii un fel de „latinii” purtători și transmițători de 

idei filosofice. 

Pentru alții, filosofia medievală este o cale ce te sprijină sau te împie-

dică să tinzi spre Dumnezeu. Raportul dintre viața individului, astrele unui 

cer etern și a unei divinități impersonale și indiferente, așa cum îl concepe 

Aristotel, nu poate fi acceptat de creștinismul evului mediu. Sufletul nu se 

află în stăpânirea omului și, nici măcar, în cea a lui Dumnezeu. Oricând, 

prin vicii, răul se poate instaura, victimizând sufletul. Din secolul al XII-lea, 

occidentalul, cleric sau laic, își schimbă atitudinea în fața destinului și a for-

țelor obscure ce îl determină. El își afirmă libertatea mai ales printr-un spiri-

tualism radical11 ce se manifestă pe prima treaptă ca un sacrament al peni-

tenței, iar pe a doua ca știință a unirii cu Dumnezeu, ca experiență mistică. 

Filosofia în general, cea peripatetică în special, nu poate decât să împiedice 

participarea activă la propria mântuire a sufletului creștin. Este rea și trebuie 

interzisă în numele liberului arbitru și al mântuirii în fața lui Dumnezeu. 

O altă categorie încearcă să se folosească de filozofie, pentru a explica 

raportul dintre Dumnezeu și creaturile sale. Rațiunea umană este o forță care 

nu poate fi neglijată, cu atât mai mult reprimată. Nu rămâne decât să o folo-

                                                 
9 Victor Cousin – Histoire générale de la philosophie, Didier et Cie, Libraires – Editeurs, 

Paris, 1967, pg. 216 
10 op. cit., pg. 220 
11 André Vauchez – Spiritualitatea evului mediu occidental, Ed. Meridian, 1994, pg. 157-

158 
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sești, așa cum face Toma d’Aquino. El studiază rațional relația dintre ființe 

și Cel care este ființa absolută12, încercând să demonstreze că ființa relativă 

își are cauza în creația ființei absolute, iar participarea ei la ființa divină îi 

conferă unitate. Este un alt mod de participare a sufletului la divinitate, prin 

urmare, de mântuire și raționalismul religios este cel ce o susține. Această 

orientare pornește de la interpretarea relației dintre categoriile ființei așa 

cum o vede Aristotel și cum o comentează arabii în secolele XI-XII. 

Până acum, perspectivele exegetice asupra evului mediu cultural ne 

oferă trei posibile ipostaze ale filosofiei: 

- nu există, fiind un discurs religios mascat; 

- există, dar este atât de periculoasă, încât poate fi asociată cu Cel că-

ruia nu trebuie să-i rostești numele; 

- există, ca slujitoare devotată religiei oficiale. 

Nici una din acestea nu ne mulțumește. Evul mediu este caracterizat 

de dinamism istoric materializat prin diversitatea vieții sociale, cruciadele, 

scindarea puterii politice între cea a papalității, imperiului și comunelor libe-

re, re-descoperirea lumii grecești prin intermediul Orientului arab, dar mai 

ales prin tensiunea întâlnirii a trei culturi – latino-creștine, greco-bizantine și 

arabă13. Dinamismul și tensiunea culturală generează și structurează spații 

de dezbatere instituționalizată – celebrele Universități. Ele sunt autonome 

atât față de autoritatea seculară, cât și ecleziastică, au libertate de gândire și 

o ierarhie academică strictă14. Unele sunt orientate spre medicină (Montpel-

lier și Salerno), altele spre studii juridice (Modena și Ravenna), iar cele mai 

strălucitoare dintre ele, spre teologie, dialectică și gramatică (Paris și Ox-

ford). În acest cadru de emulație intelectuală ce atinge o efervescență maxi-

mă între secolele XII și XIV, filosofia nu poate lipsi sau doar sluji la masa 

regilor. Ea este calea regală a gândirii, iar aporiile aristotelice sunt cele care 

permit dezvoltarea viguroasă a tensiunii dialectice generatoare de sinteze 

culturale. Filosofia Occidentului medieval își are propriile probleme, o tradi-

ție autentică și soluții originale. Ea există și nu slujește pe nimeni – caută 

doar, ca întotdeauna, adevărul Ființei, într-un cadru mai organizat ca nicio-

dată. 

Echilibrul antic în vecinătatea mediteraneană mai apropiată sau mai 

îndepărtată este rupt, considera H. Pirenne, de apariția Islamului. Principala 

consecință a acestei sfâșieri este Imperiul lui Carol cel Mare, un imperiu 

                                                 
12 cf. Toma d’Aquino – Despre principiile naturii către fratele Silvestru, Ed. Univers 

Enciclopedic, 2001, postfaţa de Alin Tatu, pg. 98 
13 Thomas d’Aquino – De ente et essentia, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, introducere de Eugen 

Munteanu, pg. 6-7 
14 op.cit., pg. 8 
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obligat să trăiască în autarhie15, cu o aristocrație hibridă și care va marca de-

finitiv cultura acestui ev mediu incipient „primitiv”. Tot Carol cel Mare este 

cel care întemeiază școli – scholae, leagănul științei de mai târziu numită ca 

produs al acestor instituții culturale-scolastică. 

Termenul scolastică nu are un singur sens. Medievistul belgian Mauri-

ce de Wulf număra patru înțelesuri: 

- definiția etimologică: de la denumirea de „schola” 

- definiția didactică: având în vedere doar metodele de expunere și 

aparatul exterior 

- definiția cronologică: orientându-se doar asupra perioadei de existen-

ță 

- definiția religioasă: pornind de la dimensiunea sa teologică16. 

Biserica, la rândul ei, ca cel de-al doilea pol al puterii, înființează uni-

versități, care sunt nevoite să accepte infuzii de spirit laic și care, pe parcurs, 

devin structuri organizate corporatiste independente ce-și desfășoară activi-

tatea în cea mai bună tradiție umanistă europeană. Termenul de universitas 

desemna comunitatea magiștrilor și discipolilor17, a tuturor celor legați de 

actul învățării. Numele curent al universității era cel de studium generale. 

Fondatorul scolasticii în acest cadru universitar este considerat a fi Anselm 

de Aosta (1033-1109), episcop de Canterbury. Dar scolastica propriu-zisă, 

ce poate fi privită ca o adevărată renaștere a Occidentului medieval este cu-

prinsă între secolul al XII-lea și începutul secolului al XIV-lea. Cel care 

preda în acest cadru instituționalizat era un „scholasticus”, un magistru per-

fect cunoscător al celor șapte arte liberale, al filosofiei și teologiei. După ce 

se parcurgeau gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria, muzica 

și astronomia, se învăța filosofia, iar ca treaptă a desăvârșirii științei oricărui 

tânăr cărturar, urma teologia. 

Practicile promovate de aceste instituții coroborate cu transmiterea 

corpusurilor alcătuite din ansamblul traducerilor, monografiilor și producții-

lor intelectuale ale epocii construiesc paradigmele culturale medievale. Se 

poate vorbi, astfel, de o „eră greco-latină” sau „era lui Boethius”, marcată de 

traducerile logice ale lui Aristotel realizate de Boethius. Este urmată de era 

arabo-latină ce se bazează pe traducerile corpusului științific greco-arab de 

la Toledo, pe traducerile lui Guillaume de Moerbeke și pe comentariile la 

Aristotel și Averroes. Alain de Libera consideră că prima paradigmă este 

una a conotației de limbaj – cum să vorbim despre un Dumnezeu situat din-

                                                 
15 H. Pirenne – Mahomed și Carol cel Mare, Ed. Meridiane, București, 1996, pg. 255 
16 Maurice de Wulf – Histoire de la philosophie médiévale, vol. I, Institut supérieure de 

philosophie, Louvain, 1984, pg. 11 
17 Thomas d’Aquino – De ente et essentia, introd. E. Munteanu, pg. 8-9 
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colo de esență, iar cea de-a doua este deja una ontologică, bazată pe „Meta-

fizica” lui Aristotel – cum se ordonează discursul despre ființă în totalitatea 

sa. 

Ceea ce face Boethius este fundamental pentru filosofia medievală. El 

constituie instrumentul pe care îl va folosi aceasta – limbajul bazat pe cate-

goriile aristotelice. Născut la Roma în 480 ANICIUS MANILIUS TOR-

QUATUS SEVERINUS BOETHIUS, aparținea marii familii Anicii. Ajunge 

consul în 510, iar mai târziu, ministrul regelui got Theodoric și este însărci-

nat să facă ordine în sistemul monetar. Gloriei îi urmează decăderea – este 

închis și, în 525, executat ca urmare a acuzației de a fi complotat cu Bizan-

țul. El l-a tradus pe Aristotel și Eisagoge de Porphyrius, dar și opere ale ma-

tematicienilor și muzicienilor greci. Om de cultură prolific, l-a tradus pe 

Aristotel în latină aproape integral și prin Comentariile sale a inaugurat lun-

ga tradiție interpretativă a evului mediu. Este considerat inițiatorul limbaju-

lui filosofic latin. Din traducerile sale se pare că vine și începutul marii pro-

bleme a evului mediu „problema universaliilor"18. Distincția reală dintre 

esență și existență este de proveniență arabă, dar și la Boethius există o 

anumită distincție, numai că una realizată în spațiul spiritual al participării 

platoniene, și nu al interpretării „substanței” aristotelice. El deosebește în fi-

ecare substanță „ceea ce este” (quod est) și „ființa” (esse), dar aceasta din 

urmă are înțelesul de formă. Această deosebire o folosește doar pentru a ară-

ta de ce unele existențe sunt compuse, iar altele, întocmai ca Dumnezeu, 

simple. 

Distincția reală între esență și existență pătrunde filosofia evului me-

diu occidental odată cu filosofia arabă. Istoria literară a perioadei respective 

este marcată de amploarea și rapiditatea comerțului intelectual în întreaga 

Europă19. Aristotel este primit, prin intermediul evreilor în Occidentul latin, 

ca autoritatea supremă în filosofie, mai mult chiar, admirația mergând până 

la limita unui anumit gen de „canonizare” intelectuală20. Logica lui, așa cum 

e prezentă în Organon, va pătrunde în școlile pariziene încă din secolul al 

XII-lea, dominând Facultatea de Arte într-o măsură suficient de mare pentru 

a întârzia pătrunderea operei sale științifice. Aceasta face obiectul studiului 

cu predilecție la Oxford pe tot parcursul secolului al XIII-lea. 

Peripatetismul a reprezentat cel mai important curent și în filosofia 

evreiască, dezvoltându-se în strânsă legătură cu aristotelismul arab, în speci-

al cu aristotelismul averroizat. Maimonide (1135-1204) își are rolul său, bi-

                                                 
18 C. Marin – Teme și interpretări din filosofia antică şi medievală, în vol. Comunicarea 

publică şi asistenţa socială, Ed. Fundaţia Axis, Iaşi, 2000, pg. 467 
19 E. Renan – Averroes et l’averroisme, Paris, Calman-Léwy, Editeurs, 1922, pg. 201-202 
20 V. Cousin, op. cit., pg. 251 
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ne delimitat. El este urmat de Levi ben-Gerson (1288-1344), dar influența sa 

majoră nu este cea din filosofia ebraică, ci din filosofia latină. Ipostaza „cu-

rieratului” este prea simplistă; de fapt, Maimonide nu doar transmite, ci 

punctează, explicit, diferența dintre filosofie și teologie. Se pare că proble-

ma lui nu este cea a eternității lumii, așa cum o conștientizau latinii, ci este 

chiar existența lui Dumnezeu21. În lucrarea sa „Călăuza nehotărâților”, el re-

petă clasificarea lui Averroes asupra căilor de a ajunge la adevăr și dorește 

să se situeze pe poziția oamenilor demonstrației. Ipoteza eternității lumii es-

te singura care permite, axiomatic, obținerea, prin demonstrație, a certitudi-

nii că Dumnezeu există. Maimonide afirmă foarte clar că realitatea eternită-

ții lumii îi este indiferentă, esențial este să poată argumenta, la modul per-

fect, existența și unicitatea divinității: „Prin urmare e limpede că dovezile 

privind existența lui Dumnezeu, unicitatea și necorporalitatea sa trebuie ob-

ținute exclusiv prin ipoteza eternității lumii și numai astfel demonstrația va 

fi perfectă, indiferent dacă (în realitate) lumea este eternă sau creată”22. An-

corat ca și Averroes sau ca Siger de Brabant într-o religie monoteistă, Mai-

monide nu îl neagă pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, prin argumentația filosofi-

că, îl susține într-o măsură mai mare decât improbalitatea credinței. 

Filosoful evreu are asupra lui Abaelard avantajul cunoașterii filosofiei 

arabe. În timp ce latinul încerca să reconstruiască teoria aristotelică a ab-

stractizării pe bazele unei metafizici incomplete23, Maimonide dispune de un 

corpus aristotelic complet, dotat cu un limbaj filosofic de excepție realizat 

de comentatorii arabi, în special de Averroes. Influența lui Abaelard va fi, 

din această cauză, una nefastă. Orientarea logicistă va fi atât de puternică în 

interiorul Facultății de Arte pariziene, încât receptarea operei și metafizicii 

„naturaliste” a lui Aristotel va fi mai rapidă în Anglia. 

Ea începe încă din a doua jumătate a secolului al XII-lea prin traduce-

rile lui Daniel din Morley. La începutul secolului al XIII, Michael Scot 

(+1235) va traduce comentariile lui Averroes la „De caelo et mundo” și, po-

sibil „De anima”, „Metafizica” și „De substantia orbis”, precum și „De ani-

malibus” a lui Avicenna. Cel mai vechi comentator al operelor științifice 

aristotelice pare să fi fost, în această perioadă, Sareshel (Alfredus Anglicus). 

Este autorul tratatului „De motu cordis” în care imbină neoplatonismul cu 

teoria emanației avicenniene și cu psihologia lui Aristotel. A comentat „De 

vegetabilibus” și „Meterologica” ale lui Aristotel. Alți comentatori din ace-

eași perioadă au fost Adam din Boefeld și Adam din Bouchermefort ce au 

acoperit întregul corpus științific aristotelic. 

                                                 
21 A. de Libera – Gândirea evului mediu, ed.cit., pg. 62 
22 Maimonide – Călăuza nehotărâţilor, trad. S. Munk, Paris, 1866, pg. 179 
23 E. Gilson – Filosofia în evul mediu, ed. Humanitas, București, 1995, pg. 346 
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În acest timp, așa cum subliniază programele de studiu, Facultatea de 

Arte promovează logica. Guilelmus din Shyreswood, cancelar de Lincoln 

(+1249), autor al lucrării „Introductiones in logicam”, Lambertus din Auxer-

re, autor al „Dialecticii”(1250), Petrus Hispanus (Petrus Iuliani”, papă sub 

numele Ioan XXI (+1277), autorul operei “Summulae logicales” sunt repre-

zentanții orientării logiciste a Școlii pariziene, orientându-se spre o logică a 

probabilității, ceea ce susține ipoteza cauzalității probabilismului filosofic 

din secolul al XIV-lea24. 

O stranietate a epocii a fost aceea că operele științifice ale lui Aristotel 

au fost cunoscute și promovate de profesorii parizieni, și de teologii fran-

cezi. Producțiile intelectuale ale universitarilor sunt depășite de deschiderea 

intelectuală a operelor lui Guilelmus din Auvergne, Guilelmus din Auxerre 

și Philippe Cancelarul. Cel care este considerat primul purtător de drapel al 

operei aristotelice este Albert din Colonia (Köln), supranumit Albert cel 

Mare (1206/7-1280). Aparținând ordinului dominicanilor, ca și Toma 

d’Aquino, discursul său se desfășoară în universul teologic creștin. Pornește 

de la Aristotel în scrierile sale, dar nu urmărește să-i demonstreze autorita-

tea, ci doar se folosește de el, așa cum se folosește de Platon, Augustin, Al-

Farabi, Avicenna și Averroes, preluând ceea ce îi susține convingerile reli-

gioase și respingând ceea ce este nefolositor sau dăunător. Deși Averroes es-

te pentru Albert cel Mare un filosof ca toți ceilalți, operele sale sunt folosite 

din plin atunci când își redactează propriile lucrări. Aceasta înseamnă că de-

abia în jurul anului 1250, în urma traducerilor lui Michael Scot se constituie 

corpusul aristotelico-arab ca sursă de studiu pentru magiștrii parizieni. 

În afara traducerilor lui Michael Scot era folosită traducerea tratatului 

„De anima” realizată încă din secolul al XII-lea de Ioan de Veneția, sub nu-

mele de Vetus25. I-au urmat comentarii numeroase. Cel care încheia șirul 

acestor comentarii este Siger de Brabant, atunci când își elaborează lucrarea 

„Quaestiones in tertium de anima”. 

Toma d‘Aquino se pare că este primul care folosește o nouă traducere, 

cea realizată de celebrul traducător dominican, Guillaume de Moerbeke, pu-

blicată, probabil, la sfârșitul anului 1267, sub numele de Nova26. De ase-

meni, el traduce și comentariul lui Themistius la textul aristotelic. 

Astfel, traducerea Vetus este cea utilizată. Până în 1231, în urma in-

terdicției sinodului parizian, magiștrii nu puteau ține lecții despre De anima, 

dar din 1255, comentariile aristotelice devin obligatorii la Facultatea de Arte 

                                                 
24 cf. E. Gilson, op.cit., pg. 511-513 
25 François-Xavier Putallaz, Ruedi Imbach – Profession: philosophe (Siger de Brabant), 

Les editions du CERF, Paris, 1997, pg. 31 
26 op. cit., pg. 31 
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iar Vetus va deveni unul din textele de bază ale bibliografiei școlare. De la 

el pornind, se va isca una din problemele fundamentale ale cugetării filoso-

fice din evul mediu – problema unicității intelectului. 

Filosofia arabă era deja prezentă, iscând criza gândirii occidentului 

prin contradicțiile ce le aduce cu sine. Michael Scot îl introdusese pe Aver-

roes, iar la jumătatea secolului al XIII-lea, latinii cunoșteau deja toate opere-

le importante ale filosofului arab, cu excepția, fundamentală, desigur, a lu-

crării „Distrugerea distrugerii”27. Guilaume d’Auvergne este primul scolas-

tic care se folosește de Averroes, dar nu explicit, ci în subtext. Numele lui 

nu se regăsește nicăieri în lucrările sale, ci se ascunde în înțelesurile așezate 

sub autoritatea lui Aristotel28. Albert cel Mare îl folosește în mod direct, dar 

filosofia lui nu este una averroizantă. Magistrul său este Avicenna și în teo-

ria intelectului pe care o elaborează deși face uneori trimiteri la Averroes, el 

se bazează pe teoria iradierii avicenniene a celor zece Inteligențe. 

Modul în care Toma d’Aquino și-l asumă pe Averroes este caracteris-

tic pentru felul în care Evul Mediu latin îl asimilează pe filosoful arab. Pe de 

o parte, subliniază Renan este autoritatea supremă în materie de filosofie 

aristotelică, iar de cealaltă parte este fondatorul unei doctrine damnate, ere-

tice29. 

De fapt, Averroes transferă în problematica gândirii occidentale apori-

ile specifice rațiunii ce încearcă să cuprindă ființa și declanșează ceea ce is-

toricii filosofiei numesc „criza scolasticii”. Alain de Libera propune supra-

punerea acestui conflict cultural peste unul social marcat de delimitarea unei 

noi clase aflată în formare și afirmare - intelectualii30. Aceștia sunt, pentru 

început, aristotelicii numiți de exegeți când „radicali”, când „heterodocși” 

când „integrali”, aparținând inițial Parisului, apoi altor centre culturale itali-

ene sau germane și dezvoltând o mișcare socio-culturală ce va reprezenta o 

renaștere a întregii Europe spirituale. 

Criza scolastică se propagă prin acești „oameni ai intelectului”, dar 

cauza ei este dincolo de social. Este vorba de modul în care conștiința indi-

viduală, exprimată de gânditorii medievali, filosofi sau teologi, se raportează 

la ființă și la ceea ce se înțelege prin aceasta. Calea aporetică de aprehensiu-

ne generează crize culturale, cum este cea scolastică, dar înseamnă, în ace-

lași timp, că spiritul uman înaintează pe drumul rațiunii. Chiar dacă finalita-

tea nu este atinsă, rămâne calea și capacitatea conștiinței individuale de a o 

parcurge.  

                                                 
27 E. Renan, op. cit, pg. 215-216 
28 op. cit., pg. 225 
29 op. cit., pg. 237 
30 Alain de Libera – Gândirea evului mediu, ed. cit., pg. 274 
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Un număr natural p, 0, 1p p   se numește prim dacă 

, , /m n N p m n    implică /p m  sau /p n . În mulțimea numerelor natu-

rale noțiunile de număr prim și număr ireductibil coincid. 

Importanța numerelor prime în matematică este dovedită de teorema 

fundamentală a aritmeticii: „Orice număr natural 1n  , se reprezintă în 

mod unic, până la ordinea factorilor, ca un produs de numere prime”. 

Această teoremă apare, cu un enunț echivalent, în cartea VII din 

„Elementele” lui Euclid (sec III î.Ch.). Primul enunț complet al acestei teo-

reme apare pentru prima oară în 1798, în cartea lui Legendre, „Introducere 

în teoria numerelor”. Enunțul complet împreună cu demonstrația apare în 

1801 în cartea lui Gauss „Discuții aritmetice”. 

Interesantă este distribuția numerelor prime printre numerele naturale 

și faptul că problemele de această natură sunt formulate foarte simplu dar se 

demonstrează foarte greu.  

Prezentăm în continuare câteva teoreme generale despre numerele 

prime, iar apoi unele exemple de aplicare a cestor rezultate. 

 

Teorema 1(Euclid): În mulțimea numerelor naturale există o infinitate 

de numere prime. 

Demonstrație: Folosim metoda reducerii la absurd. Presupunem că 

există o mulțime finită de numere prime 1 2{ , ,..., }kP p p p . Considerăm 

numărul natural 1 2 ... 1.kn p p p      Deoarece 1n  , există un număr 

prim p astfel ca /p n . Cum toate numerele prime sunt în mulțimea P există 

{1,2,3,..., }i k astfel ca ip p . Deci 1 2/ ... kp p p p   . Dacă două numere 

sunt multipli de p atunci diferența lor este multiplu de p. Rezultă că / 1p , 

care implică 1p   ceea ce contrazice definiția numărului prim. 

Observație: Există intervale de numere naturale consecutive, oricât de 

mari, care nu conțin nici un număr prim. Într-adevăr, oricare ar fi numărul 

natural n, în intervalul ( 1)! 2, ( 1)! 3,...,( 1)! ( 1)n n n n        toate nume-

rele sunt compuse(primul se divide cu 2, al doilea cu 3, etc). Rezultă că re-

partiția numerelor prime în șirul natural este foarte neregulată. 
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Teorema 2: Fie 
np al n-lea număr prim. Atunci 

1
22

n

np


 . 

Demonstrație: 
1 1 2 1

2 2

1 22 2 , 3 2 4.p p
 

      Presupunem proprie-

tatea adevărată pentru 
1 2, ,..., kp p p . Cum 

1 1 2 ... 1k kp p p p      (vezi de-

monstrația teoremei 1), obținem: 
0 1 1

2 2 2 2 1 2

1 2 2 ... 2 1 2 1 2 .
k k k

kp




          

 

Teorema 3: Există o infinitate de numere prime de forma 4 3n   cu 

n N . 

Demonstrație: Presupunem prin absurd că mulțimea 

{4 3 / }A k k N   conține numai un număr finit de numere prime. Fie 

acestea 
1 2, ,..., .ta a a Considerăm numărul 

1 24 ... 3ta a a a      . Deoarece 

1a  , există p prim, /p a . Orice număr prim p diferit de 2 este de forma 

4 1k   sau 4 3.k   Dacă toți divizorii primi ai lui a sunt de forma 4 1k  , 

numărul a este de forma 4 1a x  , deci 4 / 1.a   Cum 4 / 1a   rezultă 

4 / 2 . Contradicție! 

Deci există divizori primi ai lui a de forma 4 3.k   Fie p un astfel de 

divizor. Rezultă că p A  deci 1 2/ 4 ... tp a a a     și cum /p a rezultă 

/ 3p . Contradicție! Presupunerea că există un număr finit de numere prime 

de forma 4 3k   nu poate fi adevărată. 

 

Pentru orice număr real x, 2x  , notăm cu ( )x numărul numerelor 

prime mai mici decât x. În anul 1798, Legendre a presupus că 

( ) ln
lim 1
x

x x

x






 . Înaintea lui Legendre, Gauss a considerat, în 1972, că 

( )x se aproximează mult mai bine cu ajutorul funcției 
2

( )
ln

x dt
Li x

t
  , adi-

că 
( )

lim 1
( )x

x

Li x




 . Cebâșev, în 1852, a arătat că , 3n N n    au loc inegali-

tățile: 

2 3
( )

3 ln 2 ln

n n
n

n n
    . Riemann a arătat că aplicând metode ale te-

oriei funcțiilor de variabilă complexă funcției zeta 
1

1
, , Re( ) 1

s
n

s C s
n





   

se pot obține rezultate importante privind repartiția numerelor prime. El a 

dat o formulă care reprezintă funcția ( )x în funcție de zerourile funcției ze-
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ta. În 1845 Bertrand a presupus că (2 ) ( ) 1n n   ,pentru orice 2n  . Re-

zultatul a fost demonstrat în 1850 de către Cebâșev și este cunoscut sub nu-

mele de ”Postulatul lui Bertrand” sau „Teorema Bertrand-Cebâșev”. Există 

și variante mai tari pentru această teoremă, și anu-

me:„ (2 ) ( ) 2, , 6n n n N n      ”și (2 ) ( ) 3, 9n n n     ” .  

Ca o consecință a acestor inegalități rezultă că *

1 2 ,n np p n N     , 

2 2 , , 4n np p n N n       și 3 2 , , 5n np p n N n      . 

 

Aplicații: 

1. Să se arate că pentru orice număr natural 1n  , există cel puțin 

trei numere prime care au exact n cifre.  

Soluție: Dacă 1n   avem numerele prime 2,3,5. Dacă 2n  , în fieca-

re din intervalele    1 1 1 110 , 2 10 , 2 10 , 4 10n n n n       și  1 14 10 , 8 10n n    

există cel puțin un număr prim (conform postulatului lui Bertrand) care are 

exact n cifre. 

2. Pentru orice număr natural , 2n n   există un număr prim p astfel 

încât 
2

n
p n  . 

Soluție: Pentru orice , 2,k N k p   prim astfel încât 2k p k  .  

Dacă 2 , 2n k k   problema este rezolvată. Dacă 2n  , luăm 

2p  . 

Dacă 2 1, 2n k k    există p prim astfel încât 

2 2 1 (1)k p k k n      

Din p k  rezultă 
1

1 (2)
2 2

n
p k k      

Din (1) și (2), obținem .
2

n
p n   

3. Fie , 1n k   numere naturale. Să se arate că 

1 1 1 1
..

1 2n n n n k
   

  
 nu este întreg. 

Soluție: Presupunem prin reducere la absurd că 

1 1 1 1
.. *

1 2
x N

n n n n k
     

  
. Rezultă că 

1 1 1 1 1
1 ... 1 2 1 .

k
x n k n n k

n n n n n


               

Pentru 2n  , conform postulatului lui Bertrand, există un număr prim 
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q astfel încât 2 1 .n q n n k      Fie p cel mai mare număr prim din in-

tervalul ( , ]n n k . Dacă 2 ,p n k   între p și 2p există un număr prim, ce-

ea ce contrazice maximalitatea lui p. Așadar 2p n k  . Deci p divide un 

singur numitor din fracțiile ce definesc pe x. Avem: 

1 1 1 1 1
... ...

1 1

( 1)...( 1)( 1)...( )

x
n n p p n k

Mp n n p p n k
N

m p

       
  

    
 



 

deoarece p nu divide pe ( 1)...( 1)( 1)...( ).n n p p n k     
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Dincolo de încercările evidente de a supraveghea viața privată a indi-

vizilor – fapt sintetizat admirabil de sloganul Partidul e în toate! – regimul 

comunist a urmărit cu precădere să dețină controlul asupra spațiului public. 

Mai cu seamă aici trebuia instituită o disciplină de fier care să permită cla-

marea dogmelor la adăpost de orice impuls contestatar. Important nu era ca 

ceea ce livra propaganda să fie crezut și venerat în intimitate, pentru că ma-

rota oricărui sistem totalitar este adeziunea publică a individului la normele 

care îi sunt impuse, adeziune impulsionată nu de exemplaritatea acestora, ci 

de teama pe care o inspiră cei care le-au emanat. Eficiența propagandei are 

de-a face prea puțin cu rostirea unui adevăr, dar este strâns legată de lipsa de 

reacție a populației în fața oricărei minciuni, atitudine pe care nu o poate 

justifica decât omniprezența agenților mecanismului represiv, care, în spați-

ul cultural, poartă numele de cenzori. 

Ca element esențial al impunerii politicii culturale a regimului comu-

nist, cenzura a făcut obiectul a numeroase și bine documentate cercetări, de 

fiecare dată urmărindu-se, cu precădere, inventarierea principalelor instru-

mente angrenate în mecanismul propriu-zis, precum și identificarea recuren-

țelor care jalonează modul de a se manifesta al cenzorilor angajați în acțiuni 

menite să descurajeze eventualele nuclee disidente.1 

În mod evident, nu comuniștii au fost primii care au urmărit îngrădirea 

libertății de exprimare, variate forme de cenzură având o tradiție suficient de 

bine consolidată în spațiul românesc, fapt bogat ilustrat și temeinic analizat 

în primul (din păcate, rămas și singurul) volum al sintezei la care a lucrat 

cărturarul Adrian Marino în ultimii ani de viață.2 Perspectiva diacronică 

                                                 
1 Cristian Vasile, Literatura și artele în România comunistă. 1948 – 1953, prefață de Vla-

dimir Tismăneanu, București, Editura Humanitas, 2010; Politicile culturale comuniste în 

timpul regimului Gheorghiu-Dej, prefață de Vladimir Tismăneanu, București, Editura Hu-

manitas, 2011; Ioana Macrea-Toma, Privileghenția. Instituții literare în comunismul româ-

nesc, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009; Marin Radu Mocanu, Cenzura comunistă 

(Documente), București, Editura Albatros, 2001; Literatura română și cenzura comunistă 

(1960 – 1971), București, Editura Albatros, 2003; Cenzura a murit, trăiască cenzorii, (Do-

cumente), București, Editura EuroPress, 2008 etc. 
2
Adrian Marino, Libertate și cenzură în România. Începuturi, Iași, Editura Polirom, 2005 
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asupra fenomenului este relevantă și pentru modul în care, deși termenii sa-

cerdotium și imperium au desemnat inițial entități distincte, instituțiile bise-

ricești și cele laice s-au sincronizat în încercarea de a controla și sancționa 

manifestările critice publice sau private.  

Dacă numitorul comun al oricăror manifestări ale cenzurii îl constituie 

limitarea sau reprimarea libertății de exprimare, există în schimb numeroase 

elemente care configurează specificitatea acestei instituții într-un sistem to-

talitar. Bunăoara, cenzura comunistă nu se manifestă accidental, nu este ac-

tivată numai în momente de criză și nu are o sferă de acțiune limitată, toate 

acestea fiind simptome ale cenzurii epocilor anterioare. Dimpotrivă, așa 

cum observa criticul Nicolae Manolescu, cenzura comunistă poate fi consi-

derată o „cenzură totală: aplicată asupra tuturor domeniilor, preventiv sau 

ulterior, în informație, creație etc., ca și în difuzarea și interpretarea lor, la 

toate nivelele, tematic, ideatic, stilistic, făcând din recomandare obligație, 

interzicând, amputând sau completând textele, exercitând cel mai eficient 

control asupra opiniei publice și private”3. 

Nevoia de legitimare a regimului comunist a făcut necesară remodela-

rea trecutului, acțiune care s-a remarcat nu numai prin amploare, ci și printr-

un evident caracter arbitrar. Inițial, în perioada 1948-1953, moștenirea cultu-

rală este repudiată integral, numele frecvent aduse în discuție fiind ale unor 

personalități ale culturii românești din secolul al XIX-lea, precum Mihail 

Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, derapaje-

le ideologice ale ultimilor doi fiind puse pe seama presupusei influențe ne-

faste pe care a avut-o asupra lor Titu Maiorescu. De altfel, dintre toți cei 

amintiți, criticul de la Junimea a fost recuperat cel mai greu și cu infinite 

precauții.  

Având merite incontestabile în clarificarea și fixarea, în spațiul cultu-

ral românesc, a unor noțiuni-cheie nu numai din aria criticii literare, ci și din 

zona, mai generoasă, dar și mai sensibilă, a criticii culturale, personalitatea 

lui Titu Maiorescu nu putea fi pe gustul unui regim tiranic, a cărui principa-

lă preocupare o constituia tocmai suprimarea libertății de creație. Prin urma-

re, tocmai pentru că principiile maioresciene nu puteau fi integrate viziunii 

restrictive pe care o propunea realismul socialist, „când forțele obscurantiste 

de stânga au venit la putere în România ocupată de Armata Roșie, autono-

mismul estetic a primit o lovitură mortală. Cu aura sa de părinte întemeietor, 

de călăuză și legiuitor, Titu Maiorescu a devenit ținta principală în atacul 

dezlănțuit împotriva valorilor neamului. Scos din librării, biblioteci și pro-

grame școlare, denigrat constant și acoperit de dejecții de criticii-procurori 

                                                 
3 Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Pa-

ralela 45, Pitești, 2008, p. 890 
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ai regimului, el a coborât în straturile latente ale conștiinței”4. În ciuda aces-

tor manifestări vădit ostile autonomismului estetic, începând de la jumătatea 

deceniului al șaptelea, opera lui Titu Maiorescu a fost repusă în drepturi, de-

venind un argument inconturnabil în procesul înnoirii literaturii române din 

ultimele decenii ale dictaturii comuniste.  

Ordine trebuia făcută și în rândul marilor scriitori interbelici, recupe-

rarea lor fiind una dintre mizele declarate ale noului regim politic. Cum mult 

trâmbițata literatură nouă, care se dorea a fi generată în creuzetul realismului 

socialist, era aproape inexistentă, valorile culturale fixate în conștiința pu-

blicului trebuiau validate printr-un eficient plan de „valorificare a moștenirii 

culturale”.  

Emblematic pentru modul în care s-a derulat recuperarea marilor nu-

me ale literaturii interbelice este cazul lui Tudor Arghezi, exclus din câmpul 

literaturii române în ianuarie 1948, ca urmare a învinuirilor aduse de Sorin 

Toma în Scânteia, dar reabilitat după 1955, când devine membru al Acade-

miei Republicii Populare Române și este decorat cu Ordinul Muncii clasa I. 

Ulterior, semnele recunoașterii oficiale i-au jalonat cariera artistică, poetul 

primind Premiul de Stat în 1957 și fiind sărbătorit ca poet național în 1960. 

Este chiar drumul parcurs de poet de la așa-zisa „poezie a putrefacției” din 

volumele interbelice la reorientarea strategică din 1907 – Peizaje (1955) sau 

Cântare omului (1956). 

Analizând evoluția relației dintre puterea politică și elita intelectuală 

românească în primii ani ai regimului comunist, Lucian Boia remarcă faptul 

că „strategia comuniștilor – partid minuscul și, în plus, perceput ca nu foarte 

românesc, în august 1944 – este de a aduna cât mai multă lume și cu deose-

bire exponenți credibili ai elitei. Sunt intransigenți față de «irecuperabili» de 

felul lui Nichifor Crainic sau Ion Petrovici. Dincolo de o anumită linie (nu 

foarte clar definită) se arată însă extrem de maleabili”5. Devine limpede fap-

tul că, pe măsură ce noua ordine politică își vede consolidată poziția domi-

nantă, se încearcă o apropriere a valorilor culturale, iar cedările intelectuali-

lor îmbracă forme dintre cele mai diverse, mergând de la discursul encomi-

astic la adresa binefacerilor comunismului – prezent mai ales în textele celor 

care urmăreau să facă o strălucită carieră după 1945 – până la simpla colpor-

tare a unor sloganuri partinice, menită să permită o prezență decentă a auto-

rului pe o piață culturală atent epurată de o cenzură fundamentată ideologic.  

Dacă, în poezie, exemplul lui Tudor Arghezi este mai mult decât con-

                                                 
4 Eugen Negrici, Iluziile literaturii române, București, Editura Cartea Românească, 2008, p. 

58 
5 Lucian Boia, Capcanele istoriei: elita intelectuală românească între 1930 și 1950, ediția a 

II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Humanitas, 2012, p. 270 
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cludent, în proză, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, G. Călinescu sau Ca-

mil Petrescu sunt numai câțiva dintre scriitorii care, lămuriți fiind în privința 

evoluției ulterioare a scenei politice românești, aleg cartea câștigătoare a co-

laborării cu regimul comunist. Pe când unii vor să strălucească și în lumina 

reflectoarelor vieții politice, alții vor doar să acapareze prim-planul vieții 

culturale. Exerciții propagandistice i se cer și Hortensiei Papadat-Bengescu, 

dar articolele care îi poartă semnătura nu depășesc stadiul unor neconclu-

dente exerciții retorice. Bolnavă și trăind într-o sărăcie lucie, autoarea Con-

certului din muzică de Bach „n-a putut și, cel mai probabil, nici nu a dorit să 

devină propagandista de care regimul ar fi avut nevoie”6. 

Ceea ce nu se subordonează intenției propagandistice – fie că vorbim 

despre clasicii literaturii universale, fie că avem în vedere așa-zisele elemen-

te reacționare, contemporane dictaturii – are o finalitate polemică, prin ur-

mare trebuie ferit de ochii unui public niciodată pe deplin inocent în așteptă-

rile sale. Or, tocmai conștientizarea acestor factori cu grad înalt de risc pen-

tru regimul de teroare, pe care-l presupune o dictatură, instituie primatul 

controlului ideologic asupra oricărei alte forme de control, fapt semnalat de 

Augustin Buzura într-un interviu din 1980: „Cine a urmărit diferitele dicta-

turi a putut observa că, obligatoriu, indiferent de meridian, printre primele 

înfăptuiri ale unui dictator care se respectă sau ale eternei junte intră și liste-

le de cărți interzise. Mai mult decât starea economiei etc., îi interesează 

soarta tragicilor greci, a lui Shakespeare, Dostoievski, Tolstoi, Dante, Ca-

mus, etc. etc., plus a altor «reacționari» locali. Gândire magică...”7 Venind 

din partea unui autor al cărui roman de debut, Absenții, a figurat o lungă pe-

rioadă de timp printre cărțile interzise de regimul comunist, observația este, 

cel puțin la prima vedere, pe cât de justă, pe atât de corosivă, dar rămâne în 

zona observațiilor generale tocmai pentru că îi lipsește contextualizarea 

adecvată, care să o valideze ca formă de protest.  

Când vine vorba de experiența personală, exaltarea normalității accen-

tuează ambiguitatea mesajului, inducând ideea că lucrurile stau cu totul alt-

fel: „Eu, unul, sunt foarte fericit că mi-am publicat cartea (Vocile nopții – 

n.n. M.Ț.) așa cum am scris-o. Nu m-a împiedicat nici cenzura și nici auto-

cenzura să spun ce cred, ce gândesc. Mă bucur, de asemenea, că avem o lite-

ratură bună, matură, diversă...”8 Și în acest caz lipsește amănuntul cu adevă-

rat relevant, și anume, că Vocile nopții a fost singura carte pe care Buzura a 

                                                 
6 Sanda Cordoș, Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română postbeli-

că, București, Editura Cartea Românească, 2012, p. 50 
7 Romanul românesc în interviuri, o istorie autobiografică , antologie, text îngrijit, sinteze 

bibliografice și indici de Aurel Sasu și Mariana Vartic, volumul I, partea I, Editura Miner-

va, București, 1985, pp. 508-509 
8 Ibidem, p. 510 
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publicat-o fără obișnuitul război de uzură cu cenzorii, dar nu pentru că aceș-

tia din urmă și-ar fi pierdut vigilența, ci ca urmare a cauțiunii pe care o re-

prezenta avizul favorabil, dat de Marin Preda, cu puțin timp înaintea tragicei 

sale dispariții.  

Cât privește celelalte romane ale autorului, problemele nu au lipsit. 

Dimpotrivă, ele au constituit premisele declanșării unui conflict menit să 

dezvăluie profilul hidos al mecanismului inextricabil prin care regimul tota-

litar controla nu numai piața culturală, ci și, pe cale de consecință, viața co-

tidiană a oricărui actant: „Pe atunci, viziunea mea despre cenzori, securiști, 

activiști era una sportivă: ne aflam pe baricade diferite, eu încercam să mă 

opun unei lumi clădite pe forță și minciună, ei o apărau chiar dacă nu cre-

deau în ea. Evident, lupta era inegală, dar nimeni nu te obliga să te angajezi 

dacă nu te credeai în stare să-ți asumi riscul de a-ți practica cinstit și liber 

meseria de scriitor.”9  

E greu de crezut că o astfel de viziune și-ar fi făcut loc în imaginarul 

unui scriitor care publica în deceniul al șaselea, atunci când spectrul elimi-

nării fizice sau cel al detenției era omniprezent. Între timp, în primul rând 

datorită permanentelor repoziționări tactice ale regimului politic, frica nu 

mai era o consecință directă a unor acte de agresiune fizică, dar existau alte 

canale prin care acest sentiment, definitoriu pentru orice sistem totalitar, pu-

tea fi diseminat cu o eficiență uimitoare până și pentru cei care-l generau și-l 

alimentau permanent.  

În universul cenușiu al ultimelor două decenii ale comunismului ro-

mânesc, zvonul constituia unul dintre cele mai eficiente instrumente de pa-

ralizare a oricărei tentative de revoltă, iar demobilizarea individului se reali-

za treptat, prin permanenta sa intoxicare cu informații imposibil de verificat 

și contradictorii, care făceau referire la accidente mai mult sau mai puțin în-

tâmplătoare, explicau dispariții subite sau detaliau tratamentele psihice la 

care erau supuși anumiți disidenți.  

 

                                                 
9 Augustin Buzura, A trăi, a scrie, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, pp. 193-194  
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„„CCEELL  MMAAII  IIUUBBIITT  DDIINNTTRREE  PPĂĂMMÂÂNNTTEENNII””    

––  IIPPOOSSTTAAZZEE  AALLEE  CCOOMMUUNNIICCĂĂRRIIII  
 

prof. Carmen ZAHARESCU 

Colegiul Naţional de Informatică 

Piatra-Neamţ 

 

Despre comunicarea în spațiul narativ instaurat în „Cel mai iubit din-

tre pământeni” se pot emite diferite puncte de vedere, însă complexitatea 

materialului analitic ne situează din start pe poziția acceptării imposibilității 

abordării eshaustive. 

Demersul cognitiv nu poate să pornească decât de la observarea gene-

rală a modalității de comunicare dintre instanțele narative. Se instaurează re-

lații complexe între toți participanții la actul literar deoarece este vizibilă 

distanța care se interpune între eul biografic și eul narator (deși sunt secven-

țe în care e evidentă contaminarea biograficului, cum ar fi eliminarea de la 

catedra de Filozofie a „marelui poet și filosof” doar pentru că a refuzat să-și 

înceapă cursurile cu o prelegere despre Jdanov) care preia această funcție 

chiar de la protagonist. În altă ordine de idei, romanul oferă o perspectivă 

subiectivă, fiind alcătuit sub forma unei confesiuni făcute de Victor Petrini 

în retrospectivă care retrăiește evenimentele ce l-au condus către închisoare 

pentru a doua oară, rememorarea dorind să aducă explicații, atât lui Ciceo, 

avocatul și prietenul, care pregătește apărarea personajului, cât, mai ales, si-

eși pentru a-și elucida momentele de eroare pentru care a optat în trecut și 

pentru a-și elibera conștiința de drama devenirii ființei sale intime. De altfel, 

pentru o anumită parte a romanului, funcția naratorială este preluată de Ci-

ceo, acest aspect fiind motivat de faptul că „nu a putut să retrăiască decât 

ceea ce l-a făcut fericit”. Așadar, narațiunea devine una heterodiegetică, na-

ratorul având rolul unui confesor/ mesager, întâmplările fiindu-i prezentate 

de către protagonist, întâmplări pe care le aduce la cunoștința lectorului. 

Ajunși în acest punct, este necesar să nuanțam analiza deoarece lectorul ca-

pătă mai multe concretizări: înainte de toate, avem de-a face cu cititorul al-

ter-ego, adică Victor Petrini care încearcă să se definească pe sine și viziu-

nea despre universul configurat după percepția subiectivă: „Mi-am recitit 

acest lung manuscris și, dincolo de ceea ce el conține, m-a uimit barbaria 

concretului, pe larg etalat, și cu plăcere vizibilă, și pe care nu l-am putut 

ocoli fiind încredințat că astfel m-aș fi chinuit îndelung, fără să obțin, spiri-

tualmente, eliberarea totală a conștiinței mele de ceea ce am trăit” (Marin 

Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, vol. III, p.248). Un al doilea cititor al 
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manuscrisului, apărut explicit în roman, este Ciceo cel care trebuie să pregă-

tească pledoaria pentru apărarea lui Petrini, astfel relația dintre instanțele na-

rative se complică deoarece prietenul protagonistului este personaj, dar și 

narator, și lector, preluând aceste roluri succesiv. 

Dar manuscrisul nu are doar menirea de a purifica personajul de pro-

priile angoase, neînțelegeri, drame, ci reprezintă un reper pentru un alt citi-

tor, de data aceasta avizat de Marin Preda, căruia să-i ofere o posibilitate de 

dirijare în înțelegerea unei lumi totalitare, și nu numai, în care omul se con-

fruntă cu destinul, confruntare din care iese învingător tocmai datorită mitu-

lui fericirii prin iubire: „Am fost ispitit, o clipă, să-l arunc pe foc. Și totuși,   

mi-am spus, trebuie să-i dau drumul să meargă. Mulți dintre semenii mei au 

gândit poate la fel, au jubilat ca și mine, au suferit și au fost fericiți în ace-

lași fel. Mitul acesta al fericirii prin iubire, al acestei iubiri descrise aici și nu 

al iubirii aproapelui, n-a încetat și nu va înceta să existe pe pământul nostru, 

să moară adică și să renască perpetuu. Și atâta timp cât aceste trepte urcate 

și coborâte de mine vor mai fi urcate și coborâte de nenumărați alții, această 

carte va mărturisi oricând:… dacă dragoste nu e, nimic nu e!...” (Ibidem, 

vol. III, p. 248) Mesajul ultim reflectat de roman este acela că iubirea rămâ-

ne o sursă imuabilă care face posibilă transgresarea omului prin axa inegală 

a destinului, nu fără suferință, dar purificat.  

Fără îndoială, se distinge intenția lui Marin Preda de a se adresa și 

unui cititor specialist, cel gata să recunoască și să aprecieze în context adec-

vat toate referințele culturale presărate constant de-a lungul romanului, să 

aibă capacitatea de a pătrunde în toate comentariile filosofice și psihologice 

ale lui Victor Petrini, să aibă plăcerea de a savura toate discuțiile acelea pro-

vocate de întâlniri în spirit, intelectuale, cum sunt cele dintre protagonist și 

Petrică Nicolau, Ion Micu sau Ciceo: „ … simțeam că, în forul meu interior, 

se cocea o idee în legătură cu această frenetică activitate a maselor în seco-

lul nostru, despre care scrisese Ortega y Gasset, și a apariției stranii a tirani-

lor totalitari care infirmau orice evoluție în conștiințe după două mii de ani 

de creștinism, două milenii în care martirii umanității suferiseră parcă za-

darnic. Aveam sentimentul, presimțirea că intrasem într-o nouă eră, dar abia 

mai târziu, când o apăsătoare experiență avea să se adune în urma mea, și 

după grele amenințări, avea să țâșnească gândul: Era ticăloșilor.”(s.a.) (Ibi-

dem, vol. I, pp.235-236).  Iată-ne ajunși la nevoia vizualizării acestor relații 

prin intermediul unei scheme: 
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E                 narator subiectiv (V. Petrini)            personaje                lector alter-ego 

(eu biografic) narator obiectiv (Ciceo)                                                 Ciceo  

                                                                                                            lector avizat 

                                                                                                            lector specialist 

Fig. Comunicarea între instanțele narative din „ Cel mai iubit dintre pământeni” 

 

Și dacă așa stau lucrurile privite dintr-o perspectivă panoramică asupra 

romanului, în cele ce urmează dorim să punem în discuție o altă dimensiune 

a comunicării, care face trimitere către modalitatea acesteia de funcționare 

într-un regim totalitar. Interesantă din acest punct de vedere ni se pare toc-

mai resemantizarea în funcție de interesele regimului a unui conținut dintr-o 

scrisoare primită de către Victor Petrini de la un fost coleg care se presupu-

nea că făcea parte din organizația legionară „Sumanele negre”: „<<Scrie-

mi! Eu aștept ordonanțele dumneavoastră>>. Iustin Comănescu” (s.a) (Ibi-

dem, vol. I, p.368) În ciuda faptului că Victor Petrini explică colonelului 

contextul comic al enunțării acestei formule de finalizare a comunicării, re-

prezentantul regimului insistă în acordarea unei alte conotații cu valoare in-

criminatorie pentru că de un intelectual de calibrul protagonistului era mai 

multă nevoie „înăuntru”, decât „afară”: „Deocamdată fusesem împins de sil 

spre nicevo, fusesem mai necesar înăuntru decât afară”. (Ibidem, vol. II, 

p.65). Se pune problema, ca în cazul ironiei lui Moromete, a existenței unei 

distorsiuni referențiale realizate cu scopuri precise care periclitează liberta-

tea intelectualului. E de data aceasta o ironie a sorții, care funcționează la 

modul absurd, dar care nu dă credibilitate niciunui argument logic, identifi-

cat și susținut de personaj: „Simții mișcarea de deget a unei absurde fatali-

tăți”. De data aceasta sensurile sunt ignorate în mod voit, chiar dacă, în cele 

din urmă, totul ar fi avut o simplă rezolvare de factură filologică, de accep-

tare a unei relații paronimice între „ordine” și „ordonanțe”. Pentru a oglindi 

realitatea unui regim de opresiune, Marin Preda relevă modalitatea în care se 

manifesta limbajul de lemn ca mijloc de uniformizarea a minților, căci și 

așa, închiși, intelectualii reprezentau un pericol: „Astfel a apărut cosorul zis 

al lui Moceanu, fiindcă așa îl chema pe inventator. El e compus din două 

părți, partea lemn-oasă (și ne-o arăta) și partea fier-oasă! Deci să recapitu-

lăm pe scurt: Cosorul lui Moceanu a fost inventat de Moceanu. El se com-

pune din…” (Ibidem, vol. II, p 24). Devine evident faptul că limbajul în ca-

zul acesta își pierde funcția reflexivă, adică exact acel marcator subiectiv ca-

re diferențiază spiritele. În acest pasaj, al prezentării mecanismului de de-
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personalizare umană, Marin Preda excelează prin accentuarea funcției meta-

lingvistice a limbajului, sensurile fiind abolite; singurele aspecte importante 

rămânând doar formele care trebuiau preluate hipnotic de către cei inco-

mozi. 

Dacă a fost clarificată această ipostază a comunicării, atenția analitică 

se îndreaptă către o alta, particularizată, ce se instaurează între cele două 

personaje cu o imagine proeminentă de-a lungul celor 1200 de pagini: Vic-

tor Petrini și Matilda. Dinamica acestei relații este fin acaparată de ochiul 

atent al scriitorului prin surprinderea dialogului dintre personaje. Începutul 

este marcat de o uluire admirativă a personajului masculin generată de trece-

rea fugitivă și întâmplătoare a unei necunoscute, uluire echivalentă cu 

pierderea oricărei posibilități de manifestare lingvistică: „Nu mă putui stă-

pâni să nu întorc capul după o siluetă, une passante (…) Dar și chipul era 

frumos, văzut într-o străfulgerare, zâmbitor, cu gene mari, care clipiseră o 

dată în timp ce fulgi de zăpadă îi cădeau chiar în ochi… Ca și pe poetul 

damnat, mă stăpâni un sentiment brusc de melancolie că ea a trecut și nu o 

voi mai vedea niciodată, trecătoare iubită cu un destin necunoscut… Jama-

is!” (Ibidem, vol. I, p.84) Hazardul îi va juca feste personajului deoarece, 

necunoscuta era soția prietenului său de care era însoțit în momentul întâlni-

rii. Astfel, fără să-și dorească în mod expres, pătrunde în clar-obscurul rela-

ției dintre cei doi soți, cunoscând meandrele subterane ale sufletului Matil-

dei. Și așa Victor Petrini ajunge să pozeze într-un eliberator al lui Petrică 

Nicolau, subjugat definitiv de personalitatea halucinantă a soției, în ciuda 

actelor de revoltă ce-l animau în lungile discuții cu protagonistul.  

Întâlnirile ulterioare pun în lumină un ușor conflict comunicativ, stra-

tegie din partea lui Petrini de a-i evalua Matildei capacitatea intelectuală. Și 

astfel, ea dă dovadă de putere, deținând controlul prin întreaga artă a seduc-

ției elevate la care face apel, dublată însă de inteligența vădită: „<<Și puteți 

fi vizitat?>> N-am înțeles sau n-am auzit bine întrebarea sau eram brusc 

plictisit și disprețuitor față de acest cuplu bizar ca să nu mai fiu atent la ceea 

ce mi se spunea, dacă era vorba de o vizită a lor împreună, banalitate, sau 

numai a ei, ceea ce mi s-a părut din capul locului absurd…” Și totuși acest 

lucru absurd avu loc (…) Uitai să-i răspund, prins de o tulburare care mă in-

digna și din care nu-mi reveneam; deschisei gura să vorbesc, dar glasul îmi 

pierise”. (Ibidem, vol. I, 102) „Sinceritatea râsului ei și afecțiunea cu care 

mă privi mă îmblânziră”. „E și filozoafă pe deasupra; s-o fi molipsit de la 

Petrică, dar într-un sens exact contrariu, văzând viața ca pe un ospăț”. (Ibi-

dem, vol. I p. 106) Și iată cum, într-o circumstanță impregnată de animozita-

te, se instaurează un sentiment de iubire destul de puternic, încât să reorga-

nizeze lumea după tipare cunoscute de cei doi: „O luai în brațe și îmi lipii 
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fața de a ei, cu sufletul la gură” (Ibidem, vol. I, p. 136) Intensitatea senti-

mentului este în directă proporționalitate cu statutul lui interzis. Într-un mod 

surprinzător, odată cu oficializarea relației, totul începe să se degradeze 

ușor, dar definitiv, transformare surprinsă tot prin prisma comunicării: „Vă-

zui zilnic și cu neliniște chipul ei urâțit, de pe care fugise lumina de altă da-

tă. (…) Conversația cu ea era ternă, tăcerile dintre noi lungi.” (Ibidem, vol. 

I, p.208)” Această oră, nouă seara, devenise treptat ora înstrăinării ei totale 

de mine”. (Ibidem, vol. I p.249) Demn de luat în seamă este un gest al Ma-

tildei cu semnificații aparte, în ceea ce privește distanța pe care o interpune 

între ea și omul iubit, e vorba de felul ei de a sta pe canapea cu spatele și de 

a se adânci în lectură. Victor Petrini era familiarizat cu atitudinea aceasta a 

ei încă din relatările lui Petrică, dar rămâne surprins că i se aplică și lui un 

astfel de tratament. Refuzul comunicării este un semn clar al detașării afec-

tive, semn pe care analistul acut îl va decodifica foarte ușor. Deși încearcă 

să recupereze inocența pierdută a profunzimii iubirii, nu se mai poate, deoa-

rece abisala Matilda îi devine din ce în ce mai străină: „ … aceste tăceri ale 

ei începeau să-mi impună și o invidiam și încercam să o imit: la tăcere, tăce-

re și jumătate… Numai că ale ei erau naturale, în timp ce eu tăceam prin vo-

ință și în realitate nici nu tăceam, fiindcă gândul nu se desprindea de ea și 

continuam să mă întreb ce avea, fără să reușesc să găsesc un răspuns” (Ibi-

dem, vol. I, p. 250) Nici momentele de fericire, ca apariția unui copil, nici 

cele limită, ca privarea libertății lui Victor, nu reușesc să recupereze dimen-

siunea inițială a sentimentului. Mai mult, degradarea este atât de intensă, în-

cât se ajunge la un anumit prag de violență exteriorizată prin limbaj ce mar-

chează ruptura definitivă: „<<Tu, om ideal?>> îmi spuse. << Da. Strigai, 

sunt bărbatul ideal, bine înzestrat, fără cusur, cu singurul defect că nu pot fi 

isteric, într-o lume atinsă de isteria supunerii și a fanatismului corupt. Toți 

sunteți corupți în agresivitatea voastră masochistă, care v-a făcut să uitați 

valorile absolute (…) <<Aha, glumeai!>> <<Da, exageram, ca să înțelegi 

ideea>> <<Exagerai ca să înțeleg ideea, zise deodată Matilda cu un glas ră-

gușit și gros. După ce mă loviseși și mă aruncaseși pe podea, acum glumeai, 

exagerai… Ce, ar fi mai bine dacă ai muri? Ți-aș pune și eu pe piept o flori-

cică!>> <<În orice caz, zisei, sănătoasă la cap nu ești dacă ai ajuns să-mi 

dorești moartea pentru niște cuvinte al căror sens ți-a scăpat”.( Ibidem, vol. 

II, p. 105)  

Prin urmare, comunicare e un fel de carte de vizită a relației dintre in-

terlocutori, a personalității acestora și are capacitatea de a configura o di-

agnoză clară asupra evoluției sentimentelor. Bineînțeles, că tot ea ar fi putut 

să fie și un remediu salvator, așa cum bine știe și protagonistul, dar asta doar 

în măsura în care ambii parteneri de dialog au aceleași intenții. Și iată cum, 

iubirea și comunicarea unilaterale nu au atributele unui panaceu universal, 
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destrămarea fiind ireversibilă.  

Încheiem aici demersul analitic, rămânând convinși că am reușit doar 

să inițiem anumite deschideri de interpretare ce ar putea avea un caracter re-

flexiv. 
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OOAAMMEENNIIII  ȘȘCCOOLLIIII  

aannuull  șșccoollaarr  22001133--22001144  
  

I. PROFESORI 

 
1.  Neamțu A. Daniela Director – Științe socio-umane 

2.  Diaconu N. Vasile Director adjunct – Informatică 

3.  Aciobăniței C. Constantin Științe socio-umane 

4.  Andone V. Elena Informatică 

5.  Anghel C. Elena-Brîndușa Limba și literatura română 

6.  Bejan G. Diana Cristina  Fizică 

7.  Berea V. Maria Antoaneta Religie 

8.  Blaga A. Gabriela Informatică 

9.  Brînzei G. Florin Educație fizică și sport 

10.  Bucur G. Viorica Religie 

11.  Câmpeanu Gh. Maria-Brîndușa Limba germană 

12.  Câtea A. Lența Religie catolică 

13.  Chertic N. Laura Fizică 

14.  Chiric M. Karim-Roxana Informatică 

15.  Chirița I. Cerasela-Brîndușa  Psiholog școlar 

16.  Ciobanu G. Petre Matematică 

17.  Ciurlea G. Ionuț-Octavian Științe socio-umane 

18.  Ciurlea V. Viorel Educație fizică și sport 

19.  Corlățeanu C. Carmen-Elena Limba franceză 

20.  Costan C. Iulia Limba și literatura română 

21. D Costrachevici S. Elena Informatică 

22.  Cozma V. Luminița Matematică 

23.  Crețu I. Elena-Luminița Informatică 

24.  Dascălu V. Carmen-Liliana Matematică 

25.  Ene M. Mihaela Raluca Limba franceză 

26.  Ene S. Dumitru Informatică 

27.  Florescu C. Carmen Fizică 

28.  Fronea S. Mariana Chimie 

29.  Gavril N. Ștefan Matematică 

30.  Ghineț V. Mihaela Chimie 

31.  Grigoriu E. Loana-Taina Biologie 

32.  Guzgan C. Tudorița Chimie 

33.  Hogea V. Ana Maria Chimie 

34.  Hulpoi-Iacob I. Teodora Limba și literatura română 

35.  Iftime Gh. Cristina Istorie 

36.  Irimia V. Elena Genoveva Matematică 

37.  Jinaru D. Claudia Limba engleză 
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38.  Lazăr V. Vasile Educație fizică și sport 

39.  Lostun N. Mihai Istorie 

40.  Luca C. Cristina Elena Muzică 

41.  Luca C. Nicu Costel Desen 

42.  Mândru D. Mariana  Informatică 

43.  Manolache V. Gheorghe Informatică 

44.  Mititelu G. Ana Mirela Informatică 

45.  Mitrea V. Elena Limba germană 

46.  Mormocea  D. Dorina Matematică 

47.  Morțe Silvia-Ioana Limba engleză 

48.  Nistor  E.O. Sergiu-Mircea Matematică 

49.  Niță N. Niculina Fizică 

50.  Nour D. Georgeta Informatică 

51.  Onofrei E. Daniel Informatică 

52.  Pavăl V. Constantin Geografie 

53.  Podbereschi I. Maria Informatică 

54.  Preisler H. Jerard -Octav Geografie 

55.  Preoteasa V. Grația-Elena Limba franceză 

56.  Roșu T.  Elena Matematică 

57.  Sandovici S. Maria-Magda Limba engleză 

58.  Sauciuc  G. Nicoleta Alina Biologie 

59.  Săndulescu A. Loredana Irena Educație tehnologică 

60.  Secară V. Cristinel Fizică 

61.  Stan N. Elena-Brîndușa Limba engleză 

62.  Tâbîrnac G. Cornelia Fizică 

63.  Țepeș M. Marius-Manole Limba și literatura română 

64.  Ungureanu P. Florentina Informatică 

65.  Voievod I. Mihaela-Angela Educație fizică și sport 

66.  Zaharescu N. Carmen-Mihaela Limba și literatura română 

 

 

II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 
1.  Cobrea Maria Secretar șef 

2.  Tofan Georgeta Secretară 

3.  Moisă Maria Mirabela Bibliotecară  

4.  Asavei Alexandrina Pedagog 

5.  Boțu Elena Pedagog 

6.  Irimia Ciprian Pedagog  

7.  Timu Ionelia Pedagog  

8.  Dorobanțu Daniel Inginer de sistem 

9.  Nechita Ovidiu Informatician 

10.  Manolache Luminița Laborant informatician 

11.  Mangîr Maria Laborant informatician 
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12.  Cojoc Ioana-Daniela Laborant 

13.  Nacu Elena Laborant 

14.  Panainte Olga Tehnician 

15.  Avasilcăi Maria Supraveghetor noapte 

16.  Cojoc Viorica Administrator financiar–contabil șef 

17.  Brăduleț Mirabela Administrator financiar  

18.  Minuț Daniela Administrator de patrimoniu 

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.  Măriuța 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 Anișoara Bucătar 

35.  Corugă Mihai Conducător auto  

36.  Butuc Constantin Muncitor calificat instalator 

37.  Negreanu Nicolae Muncitor calificat 

38.  Focșăneanu Constantin Muncitor calificat 

39.  Nicorescu Maria Spălătoreasă 

40.  Andrica Nicolae Paznic 

41.  Nica Constantin Paznic  
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AABBSSOOLLVVEENNȚȚII  ––  PPRROOMMOOȚȚIIAA  22001144  

GIMNAZIU - curs de zi 

 

Clasa a VIII-a A 

 

Diriginte: prof. Cristina Iftime 

Elevi: 

1.  Acsinte C. Codrina-Elena 

2.  Alungulesei M. Ervin-Nicolas 

3.  Andrei M. Carina 

4.  Anton B. Patricia 

5.  Aonicesei M. Daniel 

6.  Bălțătescu I.S. Dan-Ioan 

7.  Clopotaru M. Mălina-Mihaela 

8.  Diaconescu M.C. Elena-Cătălina 

9.  Dorneanu G. Eduard-Gabriel 

10.  Drăgan R. Oana-Maria 

11.  Drob C. Cristian-Eduard 

12.  Filip V. Vasile 

13.  Gavrilescu C. Bianca 

14.  Hodrea V.C. Vlad-Ionuț 

15.  Laszlo S. Paul-Robert 

16.  Liciu I.C. Diana 

17.  Lupu I. Ștefan-Flaviu 

18.  Manea V.C. Adelina-Iustina 

19.  Mitrea I. Andrei-Ionuț 

20.  Mitronche D.E. Costin-Emilian 

21.  Moroșanu Gh. George-Alexandru 

22.  Munteanu C. Ana-Maria 

23.  Petrișor C.W. Andrei 

24.  Popa C. Teodora-Cristina 

25.  Popîrda V.V. Ana-Maria 

26.  Radu Gh. Ștefan-Adrian 

27.  Sîrbu D.C. Ana-Larisa 

28.  Șerpe I.C. Robert-Gabriel 

29.  Tîrniceriu I. Andrei 

30.  Tofan V.C. Gabriel 

31.  Ungureanu D. Alexandru-Constantin 
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Clasa a VIII-a B 

 

Diriginte: prof. Laura Chertic 

 

Elevi: 

1.  Bortă I. Elena-Cătălina 

2.  Bursuc I. Luminița-Maria 

3.  Corugă M. Gabriel-Ciprian 

4.  Cucoară V.F. Vlad-Ștefănel 

5.  Dimișcă Gh. Vlad-Mihăiță 

6.  Gavril C.C. Gabriel-Alexandru 

7.  Grigorescu V.S. Alexandra-Georgeta 

8.  Ichim P. Paula-Mădălina 

9.  Isachi P.D. Crina-Ilinca 

10.  Lazăr T.I. Nicola-Alexandra 

11.  Lungu E. Cezar-Sebastian 

12.  Lupan C.I. Andreea-Gabriela 

13.  Moisă G. Andreea-Maria 

14.  Munteanu V. Maria 

15.  Palade C. Raluca-Elena 

16.  Patrașcu I. Silvia-Tereza 

17.  Plugaru N. Iuliana-Andreea 

18.  Proca R. Maria-Raluca 

19.  Purcaru I. Ioana-Georgiana 

20.  Radu-Barb N. Claudiu-Nicolae 

21.  Rotaru Gh. Gheorghe-Iulian 

22.  Rotaru Gh. Georgiana-Adina 

23.  Scurtu V. Vasile-Andrei 

24.  Scutaru C. Ioana-Roberta 

25.  Șchiopu A. Marian-Alexandru 

26.  Tanasă V. Teodor-Constantin 

27.  Vîrgă I. Bogdan 
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LICEU – curs de zi 

 

Clasa a XII-a A 

 

Diriginte: prof. Carmen Zaharescu 

 

Elevi: 

1.  Apachiței C. Andra-Ioana 

2.  Arnăutu V. Alexandru-Rareș 

3.  Aruxandei C. Cosmin-Andrei 

4.  Astancăi C. Ioana-Larisa 

5.  Blaga M. Mihai-Emilian 

6.  Borcea C. Dragoș 

7.  Botezatu C. Daniela 

8.  Cațiche-Radu L.M. Anis-Karim 

9.  Ceomeică I. Ana-Andruța 

10.  Ciucanu I.A. Codrin-Alexandru 

11.  Cojocaru V. Iona-Filip-Iustin 

12.  Fodor C. Alexandra 

13.  Ghelasă D. Sebastian-Cătălin 

14.  Lamatic V. Elena-Izabela 

15.  Lerghievici L. Andra-Gabriela 

16.  Marcu Gh.C. Denis-George 

17.  Mihăeș P. Andrei 

18.  Najar E. Giulia 

19.  Necula A.N. Dan-Adrian 

20.  Nistor M. Claudia-Andreea 

21.  Pricop G. Diana-Vasilica 

22.  Rusu P. Alexandru 

23.  Rusu D. Mădălin-Codrin 

24.  Spulbăr C. Răzvan-Adrian 

25.  Stahie V. Alexandru 

26.  Terente O. Alexandra-Marina-Georgiana 

27.  Timofte M. Samuel 

28.  Vasiliu M. Ioana-Elena 

29.  Verdeș S. Cristian 
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Clasa a XII-a B 

 

Diriginte: prof. Dumitru Ene 

 

Elevi: 

 

1.  Acristinei A. Florin-Cristian 

2.  Aflorei C. Alexandra-Ștefania 

3.  Aonicesei M. Mihaela 

4.  Atomei C. Ioana-Livia 

5.  Barbu F.I. Florina-Elena 

6.  Baroi Gh. Ștefania-Daniela 

7.  Bărbieru V. Ana-Gabriela 

8.  Botescu E. Ingrid-Alexandra 

9.  Budău F. Alexandra-Marina 

10.  Canlar A.U. Unal 

11.  Căsăndrescu G. Theodor 

12.  Chirilă C. Ștefania 

13.  Ciocoiu I. Ștefania 

14.  Fodor Gh. Teodora 

15.  Fron C. George-Cosmin 

16.  Gavrilescu C. Constantin-Daniel 

17.  Luca V. Robert-Gabriel 

18.  Măzăreanu C.I. Andrei-Răzvan 

19.  Mistreanu C Ionuț-Cosmin 

20.  Nica Gh. Costin-Eduard 

21.  Panait I. Ionuț-Alexandru 

22.  Popa M. Maria-Claudia 

23.  Prodan N.R. Bianca-Elena 

24.  Purice C. Ștefania-Cristina 

25.  Roșu M. Maria-Mădălina 

26.  Rotaru S. Olimpia 

27.  Socea V. Eduard-Vasile 

28.  Strechie I. Lorena 

29.  Traistă D. Lămîița 

30.  Trifan C. Roxana-Gabriela 

31.  Zaiț P. Teodor-Antonio 
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Clasa a XII-a C 

 

Diriginte: prof. Elena Costrachevici 

 

Elevi: 

 

1.  Anastasiei D. Ioan-Alexandru 

2.  Bîrsan V. Vasile-Sebastian 

3.  Bonteanu I. Ioan-Andrei 

4.  Botez D. Cătălin-Răzvan 

5.  Buga V. Andrei-Bogdan 

6.  Burculeț D. Emanuel 

7.  Caprariu M. Lorena-Georgiana 

8.  Cehan D. Vlad-Dimitrie 

9.  Cochiorcă A.Gh. Ștefan 

10.  Gherasim V. Ion-Dragoș 

11.  Ghiurcă V. Cosmin-Constantin 

12.  Hogea D. Florin-Constantin 

13.  Macovei C. Vlad-Constantin 

14.  Mitrofan Gh. Gheorghiță-Sergiu 

15.  Neamțu N. Constantin 

16.  Olteanu V. Elena 

17.  Prăjescu D. Dan 

18.  Răuțu V. Bogdan-Gabriel 

19.  Rusu I. Ionuț 

20.  Savin V. Alexie 
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Clasa a XII-a D 

 

Diriginte: prof. Gabriela Blaga 

 

Elevi: 

 

1.  Adiaconiței I. Alexandru-Constantin 

2.  Adiaconiței I. Andrei-Ionuț 

3.  Andone A. Alexandru-Bogdan 

4.  Baciu I. Constantin-Alexandru 

5.  Catruc N.I. Iurie-Nicolae 

6.  Cărpușor C.P. Răzvan-Mihai 

7.  Chertic I.C. Ionela-Bianca 

8.  Ciocoiu D.C. Tudor-Constantin 

9.  Costan C. Constantin-Marius 

10.  Costan I. Ionuț-Bogdan 

11.  Costan M. George-Răzvan 

12.  Dobrescu M. Vlad 

13.  Gotcu E. Eduard-Andrei 

14.  Grigoraș V. Sergiu-Marian 

15.  Iftode R. Georgiana-Alina 

16.  Levițchi S. Lia-Constanța 

17.  Manole Gh. George-Veniamin 

18.  Mircea C. Iuliana-Mădălina 

19.  Molcăluți E. Ioana-Roxana 

20.  Muraru E. Ștefan 

21.  Oboroceanu I. Elena 

22.  Păvăluc E. Diana-Andreea 

23.  Pârlea Gh. Ioan-Alexandru 

24.  Pînzariu E. Eliza-Diana 

25.  Roșu Gh. Octavian-Alexandru 

26.  Ruscanu V. Ștefan 

27.  Stanciu D.C. Daniel-George 

28.  Toma I. Ioana-Raluca 

29.  Zăpor V. Ionel 
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Clasa a XII-a E 

 

Diriginte: prof. Carmen Florescu 

 

Elevi: 

 

1.  Apopei C. Cristina-Sabrina 

2.  Apostol I. Anamaria 

3.  Căpitanu C.C. Roxana-Adina 

4.  Ciocanaru Ș. Ana-Diana 

5.  Comoniță D. George-Valentin 

6.  Constantinescu D. Julia 

7.  Crainiceanu M. Cătălin 

8.  Eșanu V. Marie-Noëlle  

9.  Ghiurea I. Vlad-Ioan 

10.  Grigoraș V. Vasilica-Maria 

11.  Guțu C. Horea-Constantin 

12.  Iamandi Gh. Ana-Georgiana 

13.  Idriceanu C. Iulian 

14.  Marian P. Alina 

15.  Mazilu G. Sebastian-Andrei 

16.  Oprea S.C. Mihnea 

17.  Paschalidis L. Nikolaos 

18.  Popovici D. Radu-Andrei 

19.  Purice M. Mihai 

20.  Săndulache L. Ștefania 

21.  Strîmbei F. Sabina-Mihaela 

22.  Ștefan-Ștefănescu O. Cosmin 

23.  Timaru C. Costel-Bogdan 

24.  Țupu I. Elena-Alexandra 

25.  Ungureanu M. Lucian-Mihai 

26.  Vidu I. Ioan 

27.  Vlad V.A. Alexandru-Ștefan 
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Clasa a XII-a F 

 

Diriginte: prof. Brîndușa Anghel 

 

Elevi: 

 

1.  Amarinei M.M. Neculai 

2.  Arsene V. Ecaterina-Răzvana 

3.  Baciu V. Ionuț 

4.  Bordea P. Elena-Alexandra 

5.  Braiș S.E. Sebastian-Constantin 

6.  Chiruța V.D. Ștefan-Vlăduț 

7.  Columban C. Elena-Manuela 

8.  Dogariu I. Dan-Octavian 

9.  Enache G.T. Mihai-Octavian 

10.  Gheorghiu Gh. Mădălina 

11.  Gherasim C. Codrin-Ștefan 

12.  Gherasim M. Maria 

13.  Jiganie C. Alexandra 

14.  Luca Gh. Mihai-Iulian 

15.  Marcu V. Silvia 

16.  Mitronici Gh. Georgiana 

17.  Moroșan C.M. Corina-Mihaela 

18.  Motfolea V. Ana-Mariana 

19.  Olaru R. Ana-Mădălina 

20.  Pascaru I. Andrei 

21.  Platon M. Ioan-Alexandru 

22.  Stan V. Alexandru-Vasile 

23.  Stănciulescu Gh. Alexandra 

24.  Toma V. Andreea 

25.  Văluță P. Remus 

 

 



Anuar C.N.I. 

 222 

 

 

PPLLAANN  DDEE  ŞŞCCOOLLAARRIIZZAARREE  22001144--22001155  

  

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 

Profesor 

îndrumător 

1.  Turnea   Diana 12 Informatica 

Concursul internaţional 
PROSOFT@NT - secţiunea  

informatică, proba  soft 

educaţional/pagini web 

I Andone Elena 

2.  
Vrabie Oana                                          

Apostu Adrian 
12 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea  

informatică, proba  soft 
educaţional/pagini web 

II Andone Elena 

3.  Gavrilă Andrei 9 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea 

informatică, proba individuală 

III 
Blaga                                    

Gabriela 

4.  Husaru Dora 12 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea  

informatică, proba  soft 
educaţional/pagini web 

III Andone Elena 

5.  Neculau Claudiu 10 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea 

informatică, proba individuală 

III 
Costrachevici 

Elena 

6.  Nohai Claudiu 9 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea 

informatică, proba soft 
educaţional/pagini web 

M 
Blaga                                    

Gabriela 

7.  Tudose Alexandru 10 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea 

informatică, proba individuală 

M 
Costrachevici 

Elena 

8.  Nohai Bogdan 12 Informatica 

Concursul internaţional 

PROSOFT@NT - secţiunea  

informatică, proba  soft 
educaţional/pagini web 

M Andone Elena 

9.  Pricob Diana 9 Informatica 
PROSOFT@NT Piatra Neamţ - 

secţiunea informatică 

Diplomă de 

participare 

Podbereschi                    

Maria                                 
Ene Dumitru 

10.  

Gavrilă Andrei, 

Ungurianu 

Alexandru  
Borcea Dragoş 

9, 
10, 

11 

Fizica 
Concursul internaţional 

PROSOFT@NT -secţiunea 

fizică, proba pe echipe 

M 
Bejan Diana                            

Florescu                                

Carmen 

11.  
Cobuz Diana 

Costrachevici Andra 
10 

Limba 

franceză 

Concours  2012- 2013 Jeunes 

Plumes Francophones 

Certificat de 

participation 
Ene Raluca 

12.  

Echipaj CNI: 
Gabur Mihnea 

Botescu Ingrid 

Voroneanu Tiberiu 
Bârgăoanu Vlad 

10- 

11 

 

Extra-
curriculare 

XI Festival Internazionale della 
Scuola 2013 

Attestato di 

Merito 
PRIMO 

PREMIO 

Ciurlea Ionuţ 

13.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 

Extra-

curriculare 

XI Festival Internazionale della 

Scuola 2013 

Diploma di 

Primo 
Premio 

Ciurlea Ionuţ 

14.  

Echipaj CNI: 

Cobuz Diana 
Costrachevici Andra 

Iamandi Ana 

Georgiana 
Săndulache Ştefania 

10- 

11 

Extra-

curriculare 

Simpozionul Internaţional 

"Disponibilităţi creative în lume", 
pentru lucrarea "Ulcerul 

gastroduodenal-

http://cobuzdiana.wix.com/ 
proiect" 

Premiul şi 

trofeul de 
excelenţă" 

Sauciuc Alina 

Costrachevici 
Elena 

mailto:PROSOFT@NT%20Piatra%20Neamţ%20-%20secţiunea%20informatică
mailto:PROSOFT@NT%20Piatra%20Neamţ%20-%20secţiunea%20informatică
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Ghiurea Vlad 

15.  

Lycee National 

d'informatique Piatra 

Neamţ 

 
Extra-

curriculare 
XI eme festival de theatre lyceen 

francophone de Belgrade 
Diplome Ene Raluca 

16.  Leureanu Răzvan 9 
Extra-

curriculare 

Simpozionul Internaţional 
"Disponibilităţi creative în lume", 

pentru afişul "Opriţi poluarea!Tu 

de partea cui eşti???" 

II 
Fronea                                  

Mariana 

17.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 

Extra-

curriculare 
International Eco-Schools Certificat 

Fronea 

Mariana 

Grigoriu 
Taina 

18.  

Ţupu Elena 

Alexandra 

Rotariu Ioana 

Rotaru Florinela 

Costrachevici Andra 

Ghiurea Vlad 
Guţu Horea 

10-11 
Extra-

curriculare 

International Conference "Good 

practices of positive parenting at 

European level" 

Participation      

Certificate 

Costrachevici              
Elena     

Fronea 

Mariana             
Mormocea 

Dorina 

19.  

Rotaru Florinela 

Gisela 
Rotariu Ioana 

Cristiana 

10 
Extra-

curriculare 

International Topical Conference 

of ecoMEDIA europe Network - 

Antalya,Turkey 

Certify 
Costrachevici                        

Elena 

20.  

Rotaru Florinela 

Gisela 
Rotariu Ioana 

Cristiana 

10 
Extra-

curriculare 

International Topical Conference 
of ecoMEDIA europe Network - 

Antalya,Turkey and presented a 

paper titled "Educational 
software" 

Certify 
Costrachevici                   

Elena 

 
Nivel naţional 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

1.  Tărniceru Vlad 9 Informatica 
Olimipada naţională de 

informatică Timişoara 

Medalia de 

aur 

Manolache       

Gheorghe 

2.  Preisler Raluca 12 Informatica 
Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei 

Medalia de 

argint 

Ungureanu      
Florentina            

Andone Elena 

3.  Măzăreanu Andrei 11 Informatica 
Olimipada naţională de 
informatică Timişoara 

Medalia de 
bronz 

Ene Dumitru 

4.  Tărniceru Vlad 9 Informatica 
Olimpiada naţională de 

informatică Timişoara 
I 

Manolache      

Gheorghe 

5.  Preisler Raluca 12 Informatica 
Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei 
M 

Ungureanu       
Florentina            

Andone Elena 

6.  
Ungureanu Ana 

Maria 
6 Limba engleză 

Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
I 

Jinaru 

Claudia 

7.  Iordache Alexandru 8 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 
I Ghineţ  M. 

8.  Nechita Mihaela 6 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2017 
I Prize 

Jinaru 

Claudia 

9.  Nechita Mihaela 6 Fizica Concursul de fizică PHI  2013 I 
Ţăbârnac 

Cornelia 

10.  Blaj Ingrid 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
II 

Jinaru 

Claudia 

11.  Blaj Ingrid 6 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2016 
II Prize 

Jinaru 

Claudia 

12.  Iordache Alexandru 8 Fizica Concursul de fizică PHI  2014 II Ţăbârnac 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Cornelia 

13.  Lazăr Ştefan 6 Fizica Concursul de fizică PHI  2016 II 
Florescu 

Carmen 

14.  

Traistă Lămâiţa 

Strechie Lorena  

Socea Eduard 
 Mistreanu Ionuţ 

11 Socio-umane 

Concursul de educaţie 

antreprenorială 
"Antreprenoriatul de la idee la 

succes" - secţiunea Conţinut 

Ştiinţific 

II 
Neamţu    

Daniela 

15.  

Traistă Lămâiţa 
Strechie Lorena          

Socea Eduard 

Mistreanu Ionuţ 

11 Socio-umane 

Concursul de educaţie 

antreprenorială 

"Antreprenoriatul de la idee la 
succes" - secţiunea  

Multimedia 

II 
Neamţu     

Daniela 

16.  Lazăr Ştefan 6 Matematica 
Concursul naţional de 

matematică Lumina Math 
III Nistor Sergiu 

17.  Dăscălescu Ştefan 5 Matematica 
Concursul naţional de 

matematică Lumina Math 
III Nistor Sergiu 

18.  Linguraru Andrei 6 Matematica 
Concursul naţional de 

matematică Lumina Math 
III Irimia Elena 

19.  Mâţă Valentina 12 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2018 
III Prize 

Stan       

Brânduşa 

20.  Lazăr Alexandru 6 Fizica Concursul de fizică PHI  2017 III 
Florescu 

Carmen 

21.  Muharrem Behaj 6 Fizica 

Concursul Naţional de 

Referate şi Comunicări 

Ştiinţifice cu participare 
internaţională "Ştefan 

Procopiu" 

Premiul 

special 
pentru debut 

Florescu 

Carmen 

22.  Berbece Răzvan 6 Fizica 

Concursul Naţional de 
Referate şi Comunicări 

Ştiinţifice cu participare 

internaţională "Ştefan 
Procopiu" 

Premiul 

special 

pentru debut 

Florescu 

Carmen 

23.  Blaj Ingrid 11 Limba română Lectura ca abilitate de viaţă 
Premiul 

Special 
Ţepeş Marius 

24.  Merlă  Cosmin 12 Matematica 
Concursul de matematică 

"Octav Onicescu" Botoşani 
M Nistor Sergiu 

25.  Gavrilă Andrei 9 Matematica 
Concursul de matematică 

"Octav Onicescu" Botoşani 
M Nistor Sergiu 

26.  Nechita Mihaela 6 Matematica 
Concursul naţional de 

matematică Lumina Math 
M Irimia Elena 

27.  Caba Iasmina Elena 6 Fizica 

Concursul Naţional de 

Referate şi Comunicări 

Ştiinţifice cu participare 
internaţională "Ştefan 

Procopiu" 

Menţiune 

IV 

Florescu 

Carmen 

28.  
Ungureanu Ana 

Maria 
6 Fizica 

Concursul Naţional de 
Referate şi Comunicări 

Ştiinţifice cu participare 

internaţională "Ştefan 
Procopiu" 

Menţiune 
IV 

Florescu 
Carmen 

29.  Vasiliu Tudor 12 Concursuri 
Concursul naţional "Made for 

Europe" 
M  

30.  Ţura Andrei 12 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

M 
Guzgan 
Tudoriţa 

31.  

Ghineţ Cornel, 

Pricob Diana, 
Tănasă Andra, 

9 Ştiinţe 
Concursul de ştiinţe TNT -

proiectul ECO-CASA 
M 

Guzgan 

Tudoriţa          
Tăbârnac 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Chitic Andreea, 
Croitoru Robert 

Cornelia             
Grigoriu      

Taina 

32.  Loghin Tudor 10 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

M 
Guzgan 
Tudoriţa 

33.  Tărniceru Vlad 9 Informatica 

Tabăra de pregătire a 

olimpicilor naţionali de 

informatică 

Diplomă de      
merit 

Manolache        
Gheorghe 

34.  Tărniceru Vlad 9 Informatica 

Olimipada naţională de 

informatică Timişoara - cel 

mai bun rezultat obţinut la 
nivelul clasei a IX a 

Diplomă de      

merit 

Manolache       

Gheorghe 

35.  Ionescu Ilinca 6 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2013 

Honourable 

Mention 

Jinaru 

Claudia 

36.  
Iordăchioaiei 

Cosmina 
6 Limba engleză 

National Public Speaking 

Competition 19th edition 2013 

Honourable 

Mention 

Jinaru 

Claudia 

37.  Berbece Răzvan 6 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2013 

Honourable 

Mention 

Jinaru 

Claudia 

38.  Guţu Horea 11 Limba engleză 
National Public Speaking 

Competition 19th edition 2013 

Special 
Honourable 

Mention 

Morţe Silvia 

39.  Linguraru Andrei 6 Fizica Concursul de fizică PHI 2013 M 
Ţăbârnac 

Cornelia 

40.  Behaj  Muharrem 6 Fizica Concursul de fizică PHI 2013 M 
Florescu 

Carmen 

41.  Nohai Claudiu 9 Matematica 
Concursul de matematică 

"Octav Onicescu" Botoşani 
Diplomă de 
participare 

Nistor Sergiu 

42.  Lazăr Alexandru 6 Fizica 
Concursul Naţional de 

Evaluare în Educaţie - etapa I 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

43.  Tomescu Ştefan 6 Fizica 
Concursul Naţional de 

Evaluare în Educaţie - etapa I 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

44.  Andronache Codrina 6 Fizica 
Concursul Naţional de 

Evaluare în Educaţie - etapa I 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

45.  Lazăr Ştefan 6 Fizica 
Concursul Naţional de 

Evaluare în Educaţie - etapa I 
Diplomă de 

merit 
Florescu 
Carmen 

46.  

Costan George  

Iftode Alina           

Păvăluc Diana    
Zăpor Ionel 

11 Limba franceză 
Concursul Naţional de 

Creativitate "Protegez la 

nature" 

Diplomă de      

participare 
Ene Raluca 

47.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Matematica 

Concursul naţional de 

matematică Lumina Math 
Diplomă  

48.  Mitrea Andrei 7 Matematica 
Olimpiada Naţională de 

Matematică Braşov ed. a 64-a 
Diplomă Roşu Elena 

49.  Pricob Diana 9 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 

participare 

Guzgan 

Tudoriţa 

50.  Şchiopu Andreea 9 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 
participare 

Guzgan 
Tudoriţa 

51.  Crudu Maria 12 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 

participare 

Guzgan 

Tudoriţa 

52.  
Simionescu 
Alexandra 

12 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 
Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 
participare 

Guzgan 
Tudoriţa 

53.  Cozma Mădălina 12 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 

participare 

Guzgan 

Tudoriţa 

54.  Gălbază Vasile 10 Chimia 
Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 

participare 

Guzgan 

Tudoriţa 

55.  
Bărbieru Ana 

Gabriela 
11 Chimia 

Concursul de chimie "Magda 

Petrovanu" ediţia a V-a Iași 

Diplomă de 

participare 

Guzgan 

Tudoriţa 

56.  Turnea   Diana 12 Informatica Olimpiada de Tehnologia Diplomă de Andone Elena 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Informaţiei participare 

57.  Preisler Raluca 12 Informatica 
Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei 
Diplomă de 
participare 

Ungureanu 

Florentina   

Andone Elena 

58.  Blaj Ingrid 11 Limba română Lectura  ca  abilitate  de  viaţă Diplomă Ţepeş Marius 

59.  Smău Raluca 10 Limba română Lectura  ca  abilitate  de  viaţă Diplomă Costan Iulia 

60.  Cehan Vlad 11 Limba română Lectura  ca  abilitate  de  viaţă Diplomă Costan Iulia 

61.  
Cozma Ştefania 

Carmen 
5 Limba română 

Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 

Diplomă de 

participare 

Zaharescu  

Carmen 

62.  Măzăreanu Andrei 11 Informatica 
Olimpiada naţională de 
informatică Timişoara 

Diplomă de 
participare 

Ene Dumitru 

63.  Măzăreanu Andrei 11 Informatica 

Olimpiada naţională de 

informatică Timişoara-
calificarea la proba de baraj 

Diplomă de 

participare 
Ene Dumitru 

64.  Nechita Mihaela 6 Informatica 

Olimpiada naţională de 

informatică pentru gimnaziu 

Oradea 

Diplomă de 
participare 

Mititelu     
Mirela 

65.  Apopei  Daniel 6 Informatica 

Olimpiada naţională de 

informatică pentru gimnaziu 

Oradea 

Diplomă de 
participare 

Mititelu    
Mirela 

66.  Iordache Alexandru 8 Informatica 
Olimpiada naţională de 

informatică pentru gimnaziu 

Oradea 

Diplomă de 

participare 

Podbereschi           

Maria 

67.  
Costan George 

Răzvan 
11 Istorie 

Concursul național Istorie și 
societate în dimensiune 

virtuală 

Diplomă de 

participare 
Lostun Mihai 

68.  Teleucă Victor 12 Socio-umane 
Concursul național Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală 

Diplomă de 

participare 

Neamțu 

Daniela 

69.  Chiriac Ecaterina 5 
Educaţie 

tehnologică 

Olimpiada la disciplina 

Educaţie  tehnologică 

Diplomă de 

participare 

Săndulescu       

Loredana 

70.  

Colegiul Naţional de 

Informatică- Revista 

INFOPULS 

 Extracurriculare 

Simpozionul Naţional Şcoala 

Modernă, ediţia a XI-a, cu 

tema "Cetăţean în Europa", 
secţiunea IV: Concurs de 

reviste şcolare şi auxiliare 

didactice 

I  

71.  
Colegiul Naţional de 

Informatică - 

Anuarul CNI 

 Extracurriculare 

Simpozionul Naţional Şcoala 
Modernă, ediţia a XI-a, cu 

tema "Cetăţean în Europa", 

secţiunea IV: Concurs de 
reviste şcolare şi auxiliare 

didactice 

I  

72.  Roşu Flavian 12 Extracurriculare 
Autori: Copiii!  Lumea ca 

metaforă şi culoare 

Premiul 
pentru debut 

în volum 

Ţepeş Marius 

73.  
Trupa de teatru 

Chouette 
 Extracurriculare 

Festival National de theatre 

bilingue "Eugene Ionesco" 
Buzău 16-18 novembre 2012 

I Pamfil Alina 

74.  

Covrig Mădălina, 

Toma Andreea, 

Hogea Bianca, 
Iercoşan Andreea 

10 Extracurriculare 

Locul deşeurilor nu e în casă- 

campanie de mediu realizată 
de Primăria P.Neamţ în 

parteneriat cu Asociaţia pentru 

Reciclare RoRec 

Diplomă de 

atitudine 

civică 
ecologică 

Fronea     

Mariana 

75.  Lazăr Alexandru 6 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

76.  Lazăr Ştefan 6 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

77.  Berbece Răzvan 6 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 
Carmen 

78.  Pricob Diana 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Guzgan 

Tudoriţa 

79.  Şchiopu Andreea 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Ţăbârnac 
Cornelia 

80.  Şalaru Antonio 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

81.  Dragomir Denisa 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

82.  Gliga Marius 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

83.  Gavrilă Andrei 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

84.  Jora Teodor 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

85.  Nohai Claudiu 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

86.  Oică Andra 9 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

87.  Botă Iulian 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

88.  Ciurezu Tudor 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

89.  Arsene Tiberiu 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

90.  Burduja Adrian 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

91.  
Lungu Ailenei 

Emilian 
10 Extracurriculare 

European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

92.  Cobuz Diana 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

93.  
Gherghelaş 

Alexandru 
10 Extracurriculare 

European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

94.  Ghineţ Cornel 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

95.  Tănasă Andra 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

96.  Zbranca Lorena 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

97.  Rotaru Florinela 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

98.  Rotariu Ioana 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

99.  Iftimia Andreea 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

100.  Bilbor Andreea 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

101.  Ateodosiei Silviu 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

102.  Smău Raluca 10 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 
Carmen 

103.  Ghiurea Vlad 11 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Florescu 

Carmen 

104.  Socea Eduard 11 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Secară    
Cristian 

105.  Botescu Ingrid 11 Extracurriculare European Researchers night Diplomă Secară     



Anexe 

 229 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

2012 ROMÂNIA Cristian 

106.  Măzăreanu Andrei 11 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Secară     

Cristian 

107.  Barbu Florina 11 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă 

Secară     

Cristian 

108.  Vrabie Oana 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

109.  Petruţ Maria 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

110.  Popa Narcisa 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

111.  Cîrlig Sergiu 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

112.  Ioan Cristina 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

113.  Vasiliu Tudor 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

114.  
Apostu Simion 

Adrian 
12 Extracurriculare 

European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Bejan Diana 

115.  Pletosu Ştefan 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Chertic Laura 

116.  Mustea Elena 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Chertic Laura 

117.  Dascălu Alexandru 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Chertic Laura 

118.  Dascălu Cosmin 12 Extracurriculare 
European Researchers night 

2012 ROMÂNIA 
Diplomă Chertic Laura 

119.  
Trupa de teatru 

Chouette 
 Extracurriculare 

Festival National de theatre 
bilingue "Eugene Ionesco" 

Buzău 16-18novembre 2013 

Diplome Pamfil Alina 

120.  
Anastasiei Ioan 

Alexandru 
11 Extracurriculare 

Proiectul "EU, tânărul 

European", din programul TIA 

Diplomă 

CREED 

Costrachevici         

Elena 

121.  Bîrsan Sebastian 11 Extracurriculare 
Proiectul "EU, tânărul 

European", din programul TIA 
Diplomă 

CREED 

Costrachevici         

Elena 

122.  Buga Bogdan 11 Extracurriculare 
Proiectul "EU, tânărul 

European", din programul TIA 
Diplomă 

CREED 

Costrachevici         

Elena 

123.  Hogea Florin 11 Extracurriculare 
Proiectul "EU, tânărul 

European", din programul TIA 
Diplomă 

CREED 

Costrachevici         

Elena 

124.  Savin Alexie 11 Extracurriculare 
Proiectul "EU, tânărul 

European", din programul TIA 
Diplomă 

CREED 

Costrachevici         

Elena 

125.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
  

Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
Diplomă 

Nour 

Georgeta 

126.  Costrachevici Andra 10 Extracurriculare 

Cursul"Metode şi instrumente 

de educaţie non-formală în 
context Tineret în Acţiune" 

Certificat de 

participare 
 

 
Nivel interjudeţean 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

1.  Drăguşanu Ana 12 Matematica 
Concursul de matematică al 

revistei Sinus 
II 

Dascălu 

Carmen 

2.  
Formaţia Plăieşii 

Ceahlăului 
11 Extracurriculare 

Festivalul concurs interjudeţean 

de folclor "Vrancea, plai de dor" 

ediţia a II-a 

III Ene Dumitru 

3.  Gavrilă Andrei 9 Matematica 
Concursul de matematică al 

revistei Sinus 

 

Menţiune NistorSergiu 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

4.  Nechita Mihaela 6 Matematica 
Concursul de matematică al 

revistei Sinus 
Menţiune Irimia Elena 

5.  Porumb Ana 5 Matematica 
Concursul de matematică al 

revistei Sinus 
Menţiune 

Dascălu 

Carmen 

6.  Pricob Diana 9 Extracurriculare 
Competiţia interjudeţeană 

"Tinerii de azi, antreprenorii de 

mâine" 

Diplomă de 

participare 

Mormocea 

Dorina 

 
Nivel judeţean 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

1.  Palade Raluca Elena 7 Limba română 
Concursul naţional  Abilităţi 

de lectură ale elevilor 
Premiul Special Costan Iulia 

2.  Diaconu Andrei 6 Educaţie fizică 

Olimpiada naţională a 

sportului şcolar, cros-etapa 
judeţeană, gimnaziu, băieţi 

I 
Brânzei 

Florin 

3.  Mitrea Andrei 7 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
I Roşu Elena 

4.  
Chiruţă Roxana 
Greţcu Eliana 

Dobria Sabina 

10 Limba franceză 

Concursul judeţean de idei de 
proiecte în limba franceză 

"Citoyen en Europe!" 

organizat în cadrul 
simpozionului "Şcoala 

Modernă" 2014 

I Ene Raluca 

5.  Nechita Mihaela 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică I 
Ţăbârnac           

Cornelia 

6.  Măzăreanu Andrei 11 Informatica Olimpiada de informatică I Ene Dumitru 

7.  Ungurianu Alexandru 10 Informatica Olimpiada de informatică I 
Nour                 

Georgeta 

8.  Tărniceru Vlad 9 Informatica Olimpiada de informatică I 
Manolache      
Gheorghe 

9.  Preisler Raluca 12 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
I 

Ungureanu      

Florentina          

Andone 
Elena 

10.  Arsene Tiberiu 10 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
I 

Mândru             

Mariana 

11.  Gavrilă Andrei 9 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
I 

Mândru             

Mariana 

12.  Turnea Diana 12 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea C# 
I 

Ungureanu      

Florentina          
Andone 

Elena 

13.  Blaj Ingrid 6 Limba română 
Concursul naţional  Abilităţi 

de lectură ale elevilor 
I 

Hulpoi 
Teodora 

14.  Cozma Ştefania Carmen 5 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
I 

Zaharescu 

Carmen                  

Nistor Sergiu 

15.  Nechita Mihaela 6 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
I 

Anghel 

Brânduşa                

Irimia Elena 

16.  Costan George Răzvan 11 Istorie 
Concursul național Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală 

I Lostun Mihai 

17.  Teleucă Victor 12 Socio-umane 
Concursul național Istorie și 

societate în dimensiune 

virtuală 

I 
Neamțu 

Daniela 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

18.  Chiriac Ecaterina 5 
Educaţie 

tehnologică 
Olimpiada la disciplinele din 
aria curriculară Tehnologii 

I 
Săndulescu      
Loredana 

19.  Tomescu Ştefan 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
II 

Jinaru 

Claudia 

20.  Stahie Dragoş 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii II 
Jinaru 

Claudia 

21.  Nechita Mihaela 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii II 
Jinaru 

Claudia 

22.  Lazăr Ştefan 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii II 
Jinaru 

Claudia 

23.  Lazăr Alexandru 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii II 
Jinaru 

Claudia 

24.  Apopei  Daniel 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii II 
Jinaru 

Claudia 

25.  Nechita Mihaela 6 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
II Irimia Elena 

26.  Strechie Lorena 11 Limba franceză 
Olimpiada judeţeană de 

limba franceză 
II Ene Raluca 

27.  Traistă Lămâiţa 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 
sau duşman?" - secţiunea 

lucrări ştiinţifice 

II 
Guzgan 
Tudoriţa 

28.  Barbu Florina 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 
sau duşman?" - secţiunea 

lucrări ştiinţifice 

II 
Guzgan 
Tudoriţa 

29.  Traistă Lămâiţa 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice "Chimia - prieten 

sau duşman?" - secţiunea 

postere 

II 
Guzgan 

Tudoriţa 

30.  Barbu Florina 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 

sau duşman?" - secţiunea 
postere 

II 
Guzgan 

Tudoriţa 

31.  Marian Alina 9 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia- prieten 

sau duşman?"-secţiunea 
postere 

II 
Guzgan 

Tudoriţa 

32.  Ţupu Elena Alexandra 11 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 
sau duşman?" - secţiunea 

postere 

II 
Guzgan 
Tudoriţa 

33.  Loghin Tudor 10 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 
sau duşman?" - secţiunea 

postere 

II 
Guzgan 
Tudoriţa 

34.  Gălbază Vasile 10 Chimia 

Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice "Chimia - prieten 

sau duşman?" - secţiunea 

postere 

II 
Guzgan 

Tudoriţa 

35.  

Ghineţ Cornel, 

Burduja Adrian, 

Manole Sebastian 

10 Limba franceză 

Concursul judeţean de idei de 

proiecte în limba franceză 

"Citoyen en Europe!" 
organizat în cadrul 

simpozionului "Şcoala 

Modernă" 2013 

II Ene Raluca 

36.  Bărbieru Ana Gabriela 11 Economie Olimpiada de economie II 
Neamţu              
Daniela 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

37.  Mistreanu Ionuţ 11 Informatica Olimpiada de informatică II Ene Dumitru 

38.  Barcan Virgil 12 Informatica Olimpiada de informatică II 
Manolache       

Gheorghe 

39.  Smău Raluca 10 Limba română 
Concursul naţional  Abilităţi 

de lectură ale elevilor 
II Costan Iulia 

40.  Linguraru Andrei 6 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
II 

Anghel 

Brânduşa              

Irimia Elena 

41.  Bărbieru Ana Gabriela 11 Istorie 
Olimpiada judeţeană de 

istorie 
II Lostun Mihai 

42.  
Cozma Carmen, Nechita 

Mihaela 
5,6 Biologia 

Concursul judeţean "Micii 

biologi" 
II 

Sauciuc 

Alina 

43.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Educaţie fizică 

Olimpiada naţională a 
sportului şcolar -fotbal-etapa  

judeţeană-gimnaziu, fete-

urban 

III 
Brânzei 

Florin 

44.  Behaj  Muharrem 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
III 

Jinaru 

Claudia 

45.  Luca Antonia Elena 6 Limba engleză 
Proiectul  Naţional 

Olimpiadele Cunoaşterii 
III 

Jinaru 

Claudia 

46.  Turnea   Diana 12 Socio-umane 

Concursul naţional "Istorie şi 

societate în dimensiune 

virtuală", secţiunea "Ştiinţe 
socio-umane" 

III 
Neamţu 

Daniela 

47.  Nohai Claudiu 9 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
III Nistor Sergiu 

48.  Muraru Miruna 9 Chimia 

Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice "Chimia - prieten 

sau duşman?" - secţiunea 

postere 

III 
Guzgan 

Tudoriţa 

49.  Sava Diana Lidia 9 Chimia 

Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice "Chimia - prieten 

sau duşman?" - secţiunea 
postere 

III 
Guzgan 

Tudoriţa 

50.  
Cobuz Diana,Hogea 

Alexandra,Ilisei Diana 
10 Limba franceză 

Concursul judeţean de idei de 

proiecte în limba franceză 

"Citoyen en Europe!" 
organizat în cadrul 

simpozionului "Şcoala 

Modernă" 2014 

III Ene Raluca 

51.  Barbu Florina 11 Economie Olimpiada de economie III 
Neamţu 

Daniela 

52.  Lazăr Ştefan 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică III 
Florescu 

Carmen 

53.  Nohai Claudiu 9 Informatica Olimpiada de informatică III 
Blaga 

Gabriela 

54.  Macovei Daniel 12 Informatica Olimpiada de informatică III Ene Dumitru 

55.  Cozma Ştefania Carmen 5 Limba română 
Concursul naţional  Abilităţi 

de lectură ale elevilor 
III 

Zaharescu 
Carmen 

56.  Blaj Ingrid 6 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
III 

Hulpoi 

Teodora           
Nistor Sergiu 

57.  Behaj  Muharrem 6 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
III 

Hulpoi 

Teodora           

Nistor Sergiu 

58.  Drăguşanu Ana 12 Limba română 

Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 

română 

III Costan Iulia 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

59.  Gavrilă Andrei 9 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

60.  Ionescu Ilinca 9 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

61.  Bejan Tudor 5 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

62.  Linguraru Andrei 6 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Irimia Elena 

63.  Lazăr Alexandru 6 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

64.  Lazăr Ştefan 6 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

65.  Barcan Nicoleta 5 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

66.  Muharrem Behaj 6 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M Nistor Sergiu 

67.  Chiriac Ecaterina 5 Matematica 
Olimpiada judeţeană de 

matematică 
M 

Dascălu 
Carmen 

68.  Gavrilă Andrei Ionuţ 9 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
M II 

Fronea 

Mariana 

69.  Linguraru Andrei 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
Ţăbârnac 
Cornelia 

70.  Apopei  Daniel 6 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
Ţăbârnac 

Cornelia 

71.  Iordache Alexandru 8 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M 
Ţăbârnac 

Cornelia 

72.  Arsene Tiberiu 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

73.  Nohai Claudiu 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

74.  Gavrilă Andrei 9 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

75.  Bursuc Andrei 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

76.  Ghineţ Cornel 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

77.  Loghin Tudor 10 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

78.  Timofte Samuel 11 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Bejan Diana 

79.  Laszlo Paul 7 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Chertic Laura 

80.  Mitrea Andrei 7 Fizica Olimpiada judeţeană de fizică M Chertic Laura 

81.  Japalela Andreea 10 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 
Stan 

Brânduşa 

82.  Iordache Alexandru 8 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M 
Stan 

Brânduşa 

83.  Ghiurea Vlad 11 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M Morţe Silvia 

84.  Guţu Horea 11 Limba engleză Olimpiada de limba engleză M Morţe Silvia 

85.  Gavrilă Andrei 9 Informatica Olimpiada de informatică M 
Blaga 

Gabriela 

86.  Ploscaru Robert 9 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
M 

Mândru 
Mariana 

87.  Croitoru Robert 9 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
M 

Mândru 

Mariana 

88.  Acozmei Petru 9 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
M 

Mândru 
Mariana 

89.  Bursuc Andrei 10 Informatica 
Olimpiada de tehnologia 

Informaţiei - secţiunea TIC 
M 

Mândru 

Mariana 

90.  Luca Mihai 11 Geografia Olimpiada de geografie M 
Preisler 

Octav 

91.  Greţcu Eliana 10 Geografia Olimpiada de geografie M 
Preisler 

Octav 

92.  Vraciu Ştefan 8 Geografia Olimpiada de geografie M 
Preisler 

Octav 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

93.  Lazăr Ştefan 6 Limba română 
Concursul naţional 

interdisciplinar " + - Poezie" 
M 

Hulpoi 
Teodora           

Nistor Sergiu 

94.  Cozma Ştefania Carmen 5 Limba română 
Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 

română 

M  

95.  
Neguţ Mihaela 

Mădălina 
9 Limba română 

Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 
română 

M  

96.  Preisler Raluca 12 Limba română 

Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 
română 

M  

97.  Ionescu Ilinca 9 Limba română 

Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 

română 

M  

98.  Blaj Ingrid 6 Limba română 

Olimpiada de limbă, 

comunicare şi literatură 

română 

M  

99.  Iordache Alexandru 8 Ştiinţe 
Olimpiada judeţeană "Ştiinţe 

pentru juniori" 
M  

100.  Cozma Ionuţ 12 Biologia Olimpiada de biologie M  

101.  Pascaru Monica 6 
Educaţie 

tehnologică 

Olimpiada la disciplinele din 

aria curriculară Tehnologii 
M  

102.  Acozmei Petru 9 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Fronea 

Mariana 

103.  Nohai Claudiu 9 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Fronea 
Mariana 

104.  Şalaru Antonio 9 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Fronea 

Mariana 

105.  Loghin Tudor 10 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Guzgan 

Tudoriţa 

106.  Galbază Vasile 10 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Guzgan 

Tudoriţa 

107.  Jilavu Călin 10 Chimia 
Olimpiada judeţeană de 

chimie 
Diplomă 

Fronea 
Mariana 

108.  Ricinschi Dan 9 Geografia Olimpiada de geografie 
Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

109.  Popa Raluca 8 Geografia Olimpiada de geografie 
Diplomă 

participare 
Preisler 
Octav 

110.  Ventaniuc Iustinian 8 Geografia Olimpiada de geografie 
Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

111.  Ichim Paula Mădălina 7 Geografia 
Concursul interjudeţean de 

geografie "Ioniţă Ichim" 

ediţia a V-a 

Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

112.  
Alungulesei Ervin 

Nicolas 
7 Geografia 

Concursul interjudeţean de 

geografie "Ioniţă Ichim" 
ediţia a V-a 

Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

113.  Palade Raluca Elena 7 Geografia 

Concursul interjudeţean de 

geografie "Ioniţă Ichim" 
ediţia a V-a 

Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

114.  Gavrilescu Bianca 7 Geografia 

Concursul interjudeţean de 

geografie "Ioniţă Ichim" 
ediţia a V-a 

Diplomă 

participare 

Preisler 

Octav 

115.  Caia Lorena 12 Extracurriculare 
Concursul naţional "Made for 

Europe" 
I Bejan Diana 

116.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Extracurriculare 

Concursul naţional de reviste 

şcolare şi jurnalism 
I 

Bejan Diana               
Zaharescu 

Carmen                



Anexe 

 235 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Anghel 
Brânduşa 

117.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Extracurriculare 

"Cupa Rotary" la minifotbal, 

ediţia I 
Diplomă  

 
Nivel local 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Concursul Premiul 

Profesor 

îndrumător 

1.  Aonicesei Daniel 7 Educaţie fizică 
Olimpiada naţională a sportului 
şcolar -şah-etapa municipală-

gimnaziu 

III 
Lazăr  

Vasile 

2.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Educaţie fizică 

Olimpiada naţională a sportului 
şcolar -baschet-etapa 

municipală-băieţi-licee 

III 
Lazăr  

Vasile 

3.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Educaţie fizică 

Olimpiada naţională a sportului 
şcolar -fotbal-etapa municipală-

gimnaziu-fete 

II 
Brânzei 

Florin 

4.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Educaţie fizică 

Olimpiada naţională a sportului 

şcolar -handbal-etapa 

municipală,băieţi- licee 

III 

Brânzei 

Florin                 
Lazăr 

Vasile 

5.  Săndulache Ştefania 11 Limba  franceză 
Concursul de idei de proiecte în 

limbi străine 
M Ene Raluca 

6.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Extracurriculare 

Concursul "Prietenii 

pompierilor" 2013 
Diplomă 

Voivod 

Mihaela 

7.  
Colegiul Naţional de 

Informatică 
 Extracurriculare 

Acţiunea "Voluntar pentru o zi" 
derulată în cadrul programului 

"Şcoala altfel" 

Diplomă  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 

 

 Potrivit legilor în vigoare, responsabilitatea 

juridică pentru conţinutul articolului aparţine au-

torului. De asemenea, în cazul unor agenţii de pre-

să şi personalităţi citate, responsabilitatea juridică 

le aparţine. 
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