




Repere cultural-educaționale 
                                                                                    

 

 

 Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                     
 

HĂLĂUCEȘTI - IAȘI 

  

 

 

 

 

 

 

RReeppeerree  
  

 

ccuullttuurraall--  

eedduuccaatt ̣̣iioonnaallee    
  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

Iași, 2022 

 

 

ISSN: 2668 – 1196 



Repere cultural-educaționale 
                                                                                    

 

 

 Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                     
 

LLiicceeuull  TTeeoorreettiicc  BBooggddaann  VVooddăă  HHăăllăăuucceeşşttii  
  
  

  

Directorul revistei 

prof. dr. Iulian Ghercă  
  

 

Redactor șef   

prof. Lidia–Mihaela Neculăeș 
  

 

Colectivul de redacție 

 

 prof. Neculai Juncă  

 prof. Monica Tudorache  

 prof. Silvia Mîrţ  

 prof. Alina Căşuneanu  

 prof. Aissa Neculăeş  

 prof. Ana Maria Paiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertă şi desktop publishing: Neculai Juncă  

  

Traduceri: Monica Tudorache  

  

Corector: Silvia Mîrţ  

  

  
 

 

 

Disclaimer  
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorilor, care își asumă responsabilitatea 
corectitudinii și a originalității materialelor publicate. Instituția noastră nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 



Repere cultural - educaționale                                                                        SUMAR 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022 

Nr. 9 ● Anul IV ● Decembrie 2022 
 

SUMAR 

 

Cuvânt înainte 

pag. 7 - 8 

 Conf. dr. Marius Neculăeș, Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza Iași, Facultatea de Educație Fizică și Sport 

 

 

 

EDITORIAL 

pag. 9 - 18 

 Poate deveni școala un loc atractiv pentru elevii noștri? 

De fapt, cum ar trebui să fie școala? (prof. Iulian Ghercă –  

pag. 9) 

  

 

PROIECTE, 

EXPERIENȚE, 

VALORI ȘI 

PRINCIPII 

EUROPENE 

pag. 19 - 83 

 Acreditarea și îndeplinirea primelor obiective. 

Mobilitățile primului an - (prof. dr. Iulian Ghercă – pag. 19) 

 Mobilitatea 3 - Cehia, din cadrul Proiectul Erasmus+ 

KA229 - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills  

Erasmus+ o șansă extraordinară spre internaționalizarea 

școlii noastre. (prof. dr. Iulian Ghercă – pag. 24) 

 Mobilitatea 3 – Republica Cehă, 6-11 noiembrie 2022 

din cadrul Proiectul Erasmus+ K229 – “Students Actively 

Learning Entrepreneurial Skills” - Cronica unui eveniment 

(prof. Alexandra Pauleți – pag. 33) 

 Mobility report - Mobility 3 Czechia, Frýdek-Místek, 6
th

 – 

12th November 2022 (Ing. mgr. Lenka Kotásková– pag. 40) 

 Task: Business Plan in Tourism – pag. 44 

 Kutná Hora  - Business Plan – pag. 46 

 Trust Bridge Touring - Business Plan – pag. 54 

 Euro Weekend in South Moravia: Business Plan – pag. 59 

 Kroměříž - Business Plan – pag. 66 

 Litomyšl - Business Plan – pag. 74 

 

  

DIN VIAȚA ȘI 

ACTIVITATEA 

ȘCOLII 

pag. 80 - 147 

Activitate didactică și educativă 
 Privire retrospectivă asupra actului educaţional din anul 

şcolar 2021-2022 (prof. Lidia Mihaela Neculăeş – pag. 80) 

 Activitatea nonformală, între inițiativă și implicare (prof. 

Camelia Axinte – pag. 86) 

 Echivalarea creditelor profesionale transferabile (prof. 



Repere cultural - educaționale                                                                        SUMAR 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022 

Aissa Neculăeș – pag. 90) 

 Revedere fericită după 45 de ani (Genoveva Hugeanu 

pag. 96) 

 

Proiecte și parteneriate 

 Festivalul Toamnei (prof. Camelia Axinte – pag. 107) 

 Proiectul Artterapia – Arta terapiei, terapia artei (prof. 

Mihaela Juncă – pag. 110)  

 Compufest 2022 - Festival Cultural Interșcolar (Monica 

Tudorache  – pag. 115) 

 

 

Cu elevii, pentru elevi și despre elevi 

 Impresiile elevilor participanți la mobilitatea din Cehia 

 Erasmus+ SALES - mobilitatea din Cehia (Beţi Patricia, 

clasa a XII-a A, Tălmăcel Alexia, clasa a XII-a A, Bişog 

Anabela Marina, clasa a XII-a B – pag. 120) 

 Cehia – o nouă experiență (Ciobanu Nadia-Petronela, 

clasa a XII-a B – pag. 126)  

 Micile afaceri din Cehia (Mihălcuţ Daria Iulia, clasa a 

XII-a B, Croitoru Ştefan Paul, clasa a XII-a A – pag.131) 

 Festivalul toamnei  (Chicet Daria Raluca, clasa a IX-a A 

– pag.138) 

 Toamna de aramă (Năsui Maria Alexia, clasa a IX-a A – 

pag.141) 

 Evadez prin cuvinte (Cojocariu Andra Georgiana, clasa a 

XI-a A – pag.142) 

 Al nostru suflet rupt (Craiu Maria Andreea, clasa a XI-a 

A – pag.143) 

 

 

ACTIVITATEA 

ȘTIINȚIFICĂ 

pag. 144 - 176 

 Principalele instituţii ale Comunităţii Economice 

Europene în conformitate cu Tratatul de la Roma (II) (prof. 

dr. Iulian Ghercă – pag. 144) 

 Prezentare de carte  - Ţărănimea şi puterea. Procesul de 

colectivizare a agriculturii în România (1949-1962) (prof. 

dr. Iulian Ghercă – pag. 149) 

 Prin fereastra istoriei – Politica externă a Țării 

Moldovei în vremea domniilor lui Constantin Duca (prof. 



Repere cultural - educaționale                                                                        SUMAR 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022 

Daniela Camelia Axinte – pag. 151) 

 Istorie regăsită - România pe Frontul de Est (VI): Cum 

au ajuns românii la Stalingrad? (prof. Neculai Juncă – pag. 

165) 

 

CALEIDOSCOP 

pag. 173 - 229 

 Starea de bine – un indicator al calității actului 

educațional (prof. Lidia Mihaela Neculăeş – pag. 173) 

 Telescopul spațial James Webb (prof. Dorin Moglan – 

pag. 177) 

 Arc peste timp în binecuvântatul Hălăucești (prof. 

Petronela Petrila – pag. 184) 

 Noaptea lui Moș Nicolae (prof. Petronela Petrila – pag. 

192) 

 Framecul verii la bibliotecă (prof. bibliotecar, Agnesa 

Leahu – pag. 193)  

 Toamna în culori  (prof. bibl., Agnesa Leahu – pag. 198)  

 George Emil Palade - 110 ani de la nașterea părintelui 

biologiei celulare moderne (prof. Alina Căşuneanu – pag. 

202) 

 Dificultăţi întâmpinate de către cititor  în lectura textelor 

literare (prof. Neculai Juncă –  pag. 205) 

 Pedagogia lui Isus (V) – Clasificarea parabolelor după 

Ioachim Ieremias (prof. Lidia Petrescu – pag. 209)  

 Copilul cu C.E.S. – Studiu de caz (prof. Sorina Adriana 

Tunea – pag. 214) 

 Rolul petrolului în economia mondială (prof. dr.  Lucian 

Spiridon –  pag. 223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repere cultural - educaționale                                                                        SUMAR 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

CONF. DR.  MARIUS  NECULĂEȘ 

 

Nr. 8 – iunie 2022                                                                                                                 7 
 

 

Cuvânt înainte 

 

 

Într-o societate moderna  , în continua  dezvoltare, sistemul de înva t a mânt 

trebuie sa  faca  fat a  tuturor cerint elor actuale în adaptarea permanenta  la 

schimbare.  

Digitalizarea intensa   a înva t a mântului în aceasta  perioada  dificila  a 

solicitat cadrelor didactice s  i elevilor aptitudini de adaptare la noi metode de 

înva t are. S-a dezvoltat astfel capacitatea de înva t are prin mijloace informale, 

prin folosirea resurselor bibliografice digitale, a studiului individual, cât s i prin 

activita t ile extracurriculare.  

S coala este principala sursa   de formare a individului, de aceea cadrele 

didactice tind s i sunt obligate sa -și dezvolte permanent calita t ile pedagogice s i 
profesionale prin implicarea acestora în activita t i s tiint ifice. 

Acest aspect este pus în valoare s  i în paginile revistei ”Repere cultural -

educat  ionale”, care oglindește atât aspectele s  tiint ifice ale  cerceta  rilor realizate 

de ca tre cadrele didactice, cât și evenimente importante din viat a s colii. Elevii sunt 

încurajat  i sa  îs i dezvolte gândirea critica  , sa -s  i asume responsabilita  t i s i sa  
deprinda   abilita t i editoriale prin expunderea propriilor rezultate. Astfel, aceasta   
publicat  ie permite atât cadrelor didactice, dar s i elevilor sa -s  i expune gândurile, 

realiza  rile educat  ionale s i s tiint  ifice. 

Chiar daca  sistemul tradit ional de înva t a mânt se axează uneori prea mult 

pe acumularea de cunos tint e, aceasta  publicat ie ofera  posibilitatea elevilor s i 
profesorilor sa  -s  i prezinte rezultatele proprii, realizându-se un schimb de bune 

practici în diferite domenii ale cunoas  terii. De altfel, implicarea elevilor s  i a 

profesorilor în programele europene Erasmus+ a adus un plus de valoare 

actului educat  ional. Totodata , obt inerea acredita rii Erasmus+ în domeniul 

Educat iei s  colare este o realizare deosebita   pentru liceul din Ha la  uces  ti. 
Am avut bucuria de a întâlni cât  iva liceeni în cadrul S colii de vara   realizata   

la Universitatea Alexandru Ioan Cuza prin programul ROSE. Ei au dovedit ca  
au o buna  prega tire s tiint ifica   s i pentru viat a . 

Sunt onorat de faptul ca  asta zi pot sa  îmi exprim recunos tint a fat a   de 

aceasta   insitut ie s i fat a  de cadrele didactice care mi-au ca  la uzit o vreme 

parcursul  în tainele înva t a rii. 
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Felicit echipa manageriala   s i colectivul de profesori pentru realiza  rile 
deosebite ale unita t  ii s colare s  i le urez mult succes! 

                                                                 

 Conf. dr. Marius NECULĂEŞ 

                                                      Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ias i 
                                                            Facultatea de Educat ie Fizica  s i Sport 
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Poate deveni școala un loc atractiv pentru elevii noștri?  

De fapt, cum ar trebui să fie școala? 

 
Dir. adj., prof. dr. Iulian Ghercă  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 

Am senzația din ce în ce mai des că nu știm- noi, ca societate- ce vrem de 

la „școală”, de la elevi, de la profesori și nici de la părinți; de fapt, nu știm sau 

nu mai știm ce ar trebui să însemne sau ce presupune educația... În trecut, 

lucrurile erau mult mai clare- nu spun că mai bune sau mai rele- școala de masă 

generalizată odată cu modernitatea și ceeea ce numim revoluția industrială, a 

fost creată pe niște principii care să răspundă finalmente unor nevoi socio-

economice ale societății din acele timpuri (din această perspectivă, menționăm 

că lucrurile erau puțin mai clare). Dar astăzi, cu toate schimbările majore și 

fundamentale din societate, cu toate crizele și problemele globale, cum ar trebui 

să fie școala? Prin aceste rânduri nu fac decât să ridic câteva întrebări și poate 

să sugerez unele posibile soluții la ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul 

educațional românesc, deoarce cred cu tărie că dezbaterile autentice, 

nepărtinitoare și argumentate ne pot apropia de viziunea și apoi de calea de 

urmat...  

Situația școlii românești nu este cu nimic diferită față de situația societății 

românești în ansamblu, și nu vrem sub nici o formă să analizăm și să 

caracterizăm în acest moment, material cum este societatea românească, vedem 

și trăim cu toții zi de zi. Nu face sub nicio formă notă discordantă, de fapt nici 

nu are cum atâta timp cât în România toate politicile publice vin doar de sus în 

jos (de la vârful piramidei spre bază) și nu și invers, cum a fost cazul în unele 

state din occident pe parcursul istoriei. Iar dacă în „vârful piramidei” se află o 

elită plină de viziune, competentă și, cel mai important, bine intenționată, care 

dorește binele comunității, atunci perspectivele ar putea deveni ceva mai puțin 

sumbre, însă momentan nu este cazul.  

Așadar, suntem în situația în care se caută soluții, se întreprind reforme, 

se importă modele educaționale din occident, din SUA, mai nou din țările 

nordice și asta din 1989 până astăzi... rezultatul și concluziile acestor politici le 

vedem cu toții și nu dorim să le analizăm. Totuși, putem menționa câteva 

elemente comune acestei perioade de treizeci și trei de ani cu care cred că 

putem fi de acord cu toții sau cei mai mulți dintre noi, fie că suntem elevi, 

profesori, părinți sau bunici: sentimentul implementării unor măsuri care ne 
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reamintesc de principiul „formelor fără fond”, subfinanțarea acută a sistemului 

educațional (completată uneori cu utilizarea total nerealistă a unor fonduri 

destinate educației, evident doar din cauza lipsei de viziune!), incoerența și 

instabilitatea legislativă din domeniu (fără a mai aminti de unele măsuri 

legislative ilegale și îndreptate împotriva celor care lucrează în domeniul 

educațional și care au dus la procese în instanță (ultima astfel de măsură se 

referă la neacordarea în mod abuziv a sporului de doctorat), dar și degradarea 

statutului cadrului didactic (chiar dacă în mod concret nu există un statut 

reglementat de legiuitor!), lipsa de viziune și de dezbateri autentice etc. 

Credem că educația poate schimba, în timp, o societate, dar doar dacă ea 

reușește să creeze conștiințe, să schimbe mentalități, să insufle principii și 

valori precum adevărul, corectitudinea, empatia, meritocrația, iubirea, respectul 

reciproc, toleranță, democrația etc. În ce măsură credeți că școala românească 

face acest lucru în momentul de față? Învățăm și încurajăm elevii să gândească, 

să-și susțină ideile cu argumente, să-și dezvolte competențele de comunicare, de 

lucru în echipă, de dezbatere, de documentare etc? Ar trebui să facem asta, nu 

ar trebui? De fapt, ceea ce încerc să spun este că s-au produs atât de multe 

schimbări, mai ales în ultimul timp (cinci ani) care ne fac să avem numeroase 

întrebări cu privire la modul în care trebuie să arate școala românească, 

profesorul și elevul, procesul educațional în sine- credem că este nevoie de o 

mare dezbatere- de o viziune și de lucruri clare și precise, asumate la nivelul 

societății. Pentru ce pregătim elevii de astăzi? Pentru meserii și cariere care 

astăzi încă nu există? Pentru un anumit domeniu specific, pentru a avea o 

cultură generală, pentru a ști cum să facă față stresului, eșecului... pentru a ști să 

comunice, să respecte legile (să le înțeleagă) etc? Îl pregătim pentru viață sau 

doar pentru o meserie, o carieră? 

După ce răspundem la aceste întrebări, după ce avem o viziune, poate 

câteva certitudini care pot schița o politică educațională națională, o să apară 

altele, iar cea mai importantă este: cum facem asta? Dar nu am dori ca acest 

material să fie un interminabil șir de întrebări (fără răspuns sau retorice) la care 

se presupune că ar răspunde cei din „vârful piramidei” și astfel am putea și noi 

profesorii, și noi părinții și noi elevii să știm ce se cere și ce se dorește de la noi, 

fără a arunca de cele mai multe ori cu acuze într-o parte sau alta: profesorii sunt 

de vină!, elevii din ziua de astăzi...!, părinții ar tebui să meargă la școală... 

Sistemul e devină! etc. 

De fapt, cum ar trebui să fie școala? Poate deveni școala un loc atractiv 

pentru copiii/elevii noștri? Trebuie să fim cu toții conștienți de schimbările 

majore din societate, schimbări care au dus la modificări enorme în 

comportamentul și temperamentul elevilor, în rolul și statutul profesorului, iar 
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nu în ultimul rând, în relația părinte-copil-școală. Toate aceste schimbări 

exced/surclasează programele școlare, planul cadru sau alte documente școlare, 

ele se referă la o realitate concretă care definesc ceea ce numim în momentul de 

față „școala românească”. 

Voi începe cu ceea credem noi că este rolul și menirea profesorului (aici 

includem și conducerea școlii cu un rol major în influențarea și orientarea 

actului educațional dintr-o școală- nu intrăm în amănunte cu privire la rolul și 

statutul leadershipului și managementului într-o instituție, doar precizăm că 

suntem de părere că ar trebui profesionalizată această funcție, dar cei care ar 

urma o carieră de director să provină exclusiv din rândul profesorilor) în noul 

context și în noile realități ale societății de astăzi.  

Dacă în trecut una din prerogativele profesorului (poate, principala sa 

îndatorire) era aceea de a transmite informații elevilor (în contextul în care 

accesul la informații nu era lesne), bazându-se în principal pe cunoștințele și 

informațiile la care doar el avea acces, astăzi, când acesul la informații a 

devenit extrem de facil, rolul profesorului s-a schimbat fundamental. 

Astăzi, una din cele mai dificile sarcini ale profesorului este aceea de a 

reuși să capteze atenția elevului, să-l facă să înteleagă importanța orei 

respective, să provoace elevul și astfel să-l ajute să dobândească competențele 

necesare. Este în egală măsură important ca profesorul să îl ajute pe elev să 

identifice și să analizeze critic informațiile la care are accest atât de ușor, să le 

înțeleagă (vezi, procentul analfabetismului funcțional), să deosebească o 

informație corectă de una falsă, să gândescă și să-și argumenteze punctul de 

vedere, să poată purta o conversație sau să participe la o dezbatere etc. 

 Cred că profesorul trebuie să se „umanizeze”, să coboare de pe soclu (să 

accepte că este om supus greșelii, subiectivismului și tuturor „păcatelor 

omenești” și că încearcă să ajute și să sprijine elevii) și să inspire respect 

(uneori teamă, dacă este nevoie și este constructiv, spre bine elevului- în funcție 

de temperamentul și comportamentul elevului), apreciere și prețuire prin 

profesionalismul, pregătirea și ghidarea elevului, asigurându-l pe elev că ceea 

ce își dorește preofesorul este reușita, creștrea, descoperirea și pregătirea 

elevului pentru viață. 

Atâta timp cât se află în școală, elevul trebuie să simtă că profesorul este 

persoana care îl ghidează, îl ajută să se descopere, îl ajută să dobândească 

competențele necesare reușitei academice (pentru a obține rezultatele dorite în 

concordanță cu capacitatea și pregătirea sa la examenele naționale etc.) și 

ulterior profesionale și personale. Dar pentru a reuși acest lucru, profesorul 

trebuie să-și cunoască elevii, să încerce să-i înțeleagă și să gândească din ce în 
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ce mai puțin în termeni de vină și greșeală, ca factori nocivi ai procesului 

educațional. 

Trebuie, de asemenea, să conștientizăm că  „elevul” s-a schimbat foarte 

mult în ultima perioadă. Cred cu tărie că în contextul noilor realități, a 

schimbărilor fără precedent din societate, „starea de bine” a elevului trebuie să 

fie un obiectiv și o dorință a noastră a tuturor. Deși trăim în era rețelelor de 

socializare, copiii/elevii socializează, discută tot mai puțin, au din ce în ce mai 

multe carențe în a asculta, a comunica, a înțelege și a accepta alte puncte de 

vedere, în a face mișcare. Lumea virtuală în care își petrec foarte mult timp îi 

face de multe ori să-și piardă simțul realității, să ignore sau să nu mai accepte 

principiile și valorile transmise, să nu perceapă riscurile la care se expun și să 

aibă un comportament violent accentuat de multe ori, atât verbal, cât și fizic, pe 

care uneori nu-l conștientizează. Sunt din ce în ce mai expuși la depresie, la 

subapreciere și la substanțe dăunătoare precum alcoolul, drogurile etc. Evident 

că nu generalizăm, dar tot mai mulți elevi nu găsesc motivația de a veni la 

școală, de a folosi în mod util și constructiv timpul petrecut la școală.  

De aceea, considerăm că este extrem de important ca elevii să fie 

consultați în privința a ceea ce doresc să cunoască, să fie implicați activ în 

procesul educațional (ei să fie cei care descoperă lucruri, sub ghidajul 

profesorilor), să înțeleagă importanța educației în viața lor, să vadă evaluarea ca 

un proces necesar în vederea îmbunătățirii rezultatului învățării, a dezvoltării 

competențelor necesare pentru viață. Să vadă în profesor un partener care îl 

sprijină, îl orientează în acest drum al său. Să facă o legătură cât mai strânsă 

între ceea ce se petrece la școală și ceea ce au ei nevoie în viață. Să fie implicați 

în cât mai multe activități extrașcolare și educative care să îi ajute să-și 

descopere vocația, înclinația să se cunoască mai bine (beneficiind de consiliere 

pentru orientarea în carieră etc) pentru a putea să-și continue studiile și să se 

pregătească pentru un domeniu în care vor lucra cu plăcere. 

Dacă vom reuși să facem aceste lucruri în școala noastră, vom reuși să 

facem din școală un loc în care elevii și profesorii să vină cu plăcere, cu interes 

și să fie gata oricând să învețe lucruri noi, utile și interesante- vom face din 

școală un loc/ spațiu și un timp ofertant, atractiv și de calitate. Și așa am 

răspuns printre rânduri la întrebarea: Cum trebuie să fie școala? 

Nu putem să nu scriem câteva rânduri despre rolul părinților în acest 

parteneriat școală-elev-părinte (la care am adăuga și comunitatea locală). Și aici 

avem de a face cu schimbări majore. Dacă în trecut rolul părintelui, în general, 

în legătură cu școala și educația copiilor săi era de cele mai multe ori inexistent 

(și nu din nepăsare sau indiferență, ci pentru că așa stăteau lucrurile, iar 

mentaliatea era, în general, că datoria părintelui era să-l dea pe copil la școală și 
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școala să-l educe...), lucrurile cred că s-au schimbat sau trebuie să se schimbe 

radical. Fără conlucrarea cu părinții, fără susținerea și implicarea părinților în 

viața școlii și a copiilor lor, șansa de reușită a unui elev scade foarte mult, iar 

motivele sunt multiple. Trăim un paradox și constatăm că, deși nivelul de trai 

este poate cel mai ridicat de până acum, accesul la informații, transport și 

comnunicare cel mai ridicat, totuși observăm o societate tot mai închisă, 

indivizi tot mai expuși depresiilor și exceselor, o socializare tot mai scăzută, 

mari probleme legate de stres și presiune socială care pot duce deseori la un 

deznodământ tragic. De aceea, este extrem de important ca părinții să fie cât 

mai aproape de copiii lor și de școală, să-i încurajeze, să-i sprijine, să-i asculte, 

să-i înțeleagă și să se implice cât de mult posibil în activitățile lor inclusiv în 

cele de la școală. 

Ceea ce am dorit să transmit în aceste rânduri este o idee la care am ajuns 

de ceva vreme, fiind totodată și o soluție la ceea ce trăim în societatea noastră în 

momentul actual și anume că în loc să așteptăm soluții miraculoase de la 

„vârful piramidei” sau mai știu eu de unde, sau să ne plângem (pe drept cuvânt) 

câte de greu este (și este) mai bine să încercăm să producem schimbarea cu noi, 

în microuniversul nostru, pe baza unor principii și valori în care credem. Să 

încercăm să trăim cu deschidere și bucurie orice experiență, să punem suflet în 

ceea ce facem, să fim empatici, să dorim să facem bine, sau măcar să nu facem 

rău, să încercăm să fim mai buni astăzi decât am fost ieri, să înțelegem că toată 

lumea are loc sub soare și că împreună putem face din școală un loc plăcut în 

care elevii și noi, profesorii, să venim cu drag. 
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Can School Become An Attractive Place For Our Students?  

In fact, What Should School Be Like? 
 

Prof. Ph. D. Iulian Ghercă  

Bogdan Vodă Theoretical Highschool, Hălăucești  

 

I have the feeling more and more often that we - as a society – do not 

know what we want from “school”, from pupils, from teachers and from 

parents; in fact, we do not know or do not know any more what education 

should mean or entail... In the past, things were much clearer – I am not saying 

better or worse - the mass schooling that became widespread with modernity 

and what we call the industrial revolution, was created on principles that finally 

responded to the socio-economic needs of the society of the time (from this 

perspective, let us mention that things were a little clearer). But today, with all 

the major and fundamental changes in society, with all the crises and global 

problems, what should the school be like? With these lines I am only raising 

some questions and maybe suggesting some possible solutions to what is 

happening today in the Romanian education system, because I strongly believe 

that genuine, unbiased and argued debates can bring us closer to the vision and 

then to the way forward...  

The situation of the Romanian school is not at all different from the 

situation of the Romanian society as a whole, and we do not want in any way to 

analyse and characterize at this moment, materially how the Romanian society 

is, we all see and live every day. It does not in any way make a discordant note, 

in fact it has no way to do so as long as in Romania all public policies come 

only from the top down (from the top of the pyramid to the bottom) and not 

vice versa, as has been the case in some Western countries throughout history. 

And if at the “top of the pyramid” there is a visionary, competent and, most 

importantly, well-intentioned elite that wants the good of the community, then 

the prospects could become a little less bleak, but for the moment this is not the 

case.  

Therefore we are in a situation where solutions are being sought, reforms 

are being undertaken, educational models are being imported from the West, 

from the USA, more recently from the Nordic countries, and this has been 

going on since 1989 until today... the result and the conclusions of these 

policies are there for all to see and we do not want to analyse them. However, 

we can mention a few elements common to this thirty-three-year period with 
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which I think we can all or most of us agree, whether we are pupils, teachers, 

parents or grandparents: the feeling of implementing measures that remind us of 

the principle of “forms without substance”, the acute underfunding of the 

education system (supplemented sometimes by the totally unrealistic use of 

some funds earmarked for education, obviously only because of a lack of 

vision!), the incoherence and legislative instability in the field (not to mention 

some illegal legislative measures directed against those working in the field of 

education and which have led to court cases (the latest such measure concerns 

the unlawful non-granting of doctoral bonuses), but also the degradation of the 

status of teaching staff (even though there is no actual status regulated by the 

legislator!), the lack of vision and genuine debate, etc. 

We believe that education can change a society over time, but only if it 

succeeds in creating awareness, changing mentalities, instilling principles and 

values such as truth, fairness, empathy, meritocracy, love, mutual respect, 

tolerance, democracy, etc. To what extent do you think Romanian schools are 

doing this at the moment? Do we teach and encourage pupils to think, to 

support their ideas with arguments, to develop communication, teamwork, 

debate, documentation skills, etc.?  Should we do that, should we not? In fact, 

what I am trying to say is that there have been so many changes, especially in 

the last five years, that make us have many questions about what the Romanian 

school, the teacher and the pupil, the educational process itself should look like 

- we think there is a need for a big debate - for a vision and for clear and precise 

things, assumed at the level of society. What are we preparing today’s pupils 

for? For jobs and careers that do not yet exist? Are we preparing them for a 

specific field, to have a general knowledge, to know how to deal with stress, 

failure... to know how to communicate, to respect laws (to understand them) 

etc.? Are we preparing them for life or just for a job, a career? 

Once we have answered these questions, once we have a vision, perhaps a 

few certainties that can outline a national education policy, others will emerge, 

and the most important one is: how do we do this? But we would not want this 

material to be an endless string of (unanswerable or rhetorical) questions 

supposed to be answered by those at the “top of the pyramid” and so we 

teachers, we parents and we pupils could know what is required and wanted 

from us, without often throwing accusations to one side or the other: it is the 

teachers’ fault!, it is the pupils’ fault today...!, parents should go to school... 

The system is to blame! Etc.  

In fact, what should school be like? Can school become an attractive 

place for our children/pupils? We must all be aware of the major changes in 

society, changes that have led to enormous changes in the pupils’ behaviour and 
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temperament, in the teacher’s role and status, and not least in the parent-child-

school relationship. All these changes go beyond/surpass school curricula, 

frame plan or other school documents; they refer to a concrete reality that 

defines what we currently call “the Romanian school”. 

I will start with what we believe is the role and mission of the teacher 

(here we include school leadership with a major role in influencing and guiding 

the educational act in a school - we do not go into details about the role and 

status of leadership and management in an institution, we only state that we 

believe that this function should be professionalized, but those who would 

follow a career as a principal should come exclusively from among teachers) in 

the new context and in the new realities of today’s society.  

Whereas in the past one of the teacher’s prerogatives (perhaps his/her 

main duty) was to pass on information to pupils (in a context where access to 

information was not easy), relying mainly on the knowledge and information to 

which he/she alone had access, today, when access to information has become 

extremely easy, the teacher’s role has fundamentally changed. 

Today, one of the teacher’s most difficult tasks is to capture the pupil’s 

attention, to make him/her understand the importance of the lesson, to challenge 

the pupil and thus help him/her acquire the necessary skills. It is equally 

important for the teacher to help the pupil to identify and critically analyse the 

information to which he/she has such easy access, to understand it (see the 

percentage of functional illiteracy), to distinguish between correct and false 

information, to think and argue his point of view, to be able to carry on a 

conversation or take part in a debate, etc.  

I think the teacher needs to “humanize” himself/herself, to get off the 

pedestal (to accept that he is a human being subject to mistakes, subjectivity 

and all “human sins” and that’s/ he is trying to help and support pupils) and to 

inspire respect (sometimes fear, if necessary and constructive, for the pupil’s 

good - depending on the pupil’s temperament and behaviour), appreciation and 

esteem through professionalism, preparation and guidance of the pupil, assuring 

the student that what the teacher wants is the pupil’s success, growth, discovery 

and preparation for life. 

As long as the pupil is in school, the pupil must feel that the teacher is the 

person who guides him, helps him/her to discover himself/herself, helps 

him/her to acquire the skills needed to succeed academically (to achieve the 

desired results in line with his ability and preparation for national examinations, 

etc.) and subsequently professionally and personally. But in order to achieve 

this, teachers need to get to know their pupils, try to understand them and think 
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less and less in terms of blame and fault as harmful factors in the educational 

process. 

We also need to be aware that the “pupil” has changed a lot in recent 

times. I firmly believe that in the context of new realities, of unprecedented 

changes in society, the “well-being” of the pupil must be a goal and a desire of 

all of us. Although we live in the age of social networks, children/pupils 

socialize, discuss less and less, and have more and more deficiencies in 

listening, communicating, understanding and accepting other points of view, in 

moving. The virtual world in which they spend a lot of time often makes them 

lose their sense of reality, ignore or no longer accept the principles and values 

they are taught, fail to perceive the risks they are exposed to and often display 

violent behaviour, both verbal and physical, which they are sometimes unaware 

of. They are increasingly prone to depression, low self-esteem and harmful 

substances such as alcohol, drugs, etc. Obviously we are not generalising, but 

more and more pupils do not find the motivation to come to school, to make 

useful and constructive use of their time at school. 

That is why we believe it is extremely important that students are 

consulted about what they want to know, are actively involved in the 

educational process (they are the ones who discover things, under the guidance 

of teachers), that they understand the importance of education in their lives, that 

they see assessment as a necessary process in order to improve the learning 

outcome, to develop the skills needed for life. It is extremely important that 

they see the teacher as a supportive partner, guiding them on their journey. That 

they make as close a connection as possible between what happens at school 

and what they need in life. It is extremely important that they are involved in as 

many extra-curricular and educational activities as possible to help them 

discover their vocation, their inclination to get to know themselves better 

(career counselling, etc.) so that they can continue their studies and prepare 

themselves for a field in which they will enjoy working. 

If we succeed in doing these things in our school, we will succeed in 

making the school a place where pupils and teachers come with pleasure, 

interest and are always ready to learn new, useful and interesting things - we 

will make the school an attractive, attractive and quality place/space and time. 

And so I have answered between the lines the question: What should school be 

like? 

We cannot help but write a few lines about the role of parents in this 

school-pupil-parent partnership (to which we would add the local community). 

And here we are dealing with major changes. If in the past the role of the parent, 

in general, in relation to the school and the education of their children was often 
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non-existent (and not out of carelessness or indifference, but because that was 

the way things were, and the mentality was, in general, that the parent’s duty 

was to send the child to school and the school to educate him/her...), things 

have changed or need to change radically. Without working with parents, 

without parental support and involvement in the life of the school and their 

children, a pupil’s chance of success goes way down, and there are many 

reasons for this. We are living a paradox and we see that, although the standard 

of living is perhaps the highest ever, access to information, transport and 

communication the highest ever, we are still seeing an increasingly closed 

society, individuals who are more and more prone to depression and excesses, 

less and less socialisation, major problems linked to stress and social pressure 

which can often lead to a tragic outcome. It is therefore extremely important for 

parents to be as close as possible to their children and to the school, to 

encourage, support, listen to, understand and get involved as much as possible 

in their activities, including those at school. 

What I wanted to convey in these lines is an idea that I have been coming 

to for some time, and it is also a solution to what we are experiencing in our 

society at the moment, namely that instead of waiting for miraculous solutions 

from the “top of the pyramid” or whatever, or complaining (quite rightly) about 

how hard it is (and is), it is better to try to bring about change with us, in our 

micro universe, based on principles and values we believe in. Let us try to live 

with openness and joy in every experience, to put heart into what we do, to be 

empathetic, to want to do good, or at least not to do bad, to try to be better 

today than we were yesterday, to understand that everyone has a place under the 

sun and that together we can make the school a pleasant place where students 

and we teachers come with love. 
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Acreditarea și îndeplinirea primelor obiective.  

Mobilitățile primului an 

 
Dir. adj., prof. dr. Iulian Ghercă  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 

 Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și 

instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 

2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-

cheie 1, proiecte de mobilitate. 

 Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă 

este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu 

sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în 

aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, 

ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gândi strategic 

dezvoltarea
1
. 

 Acreditarea Erasmus este un nou mod de a accesa activitățile 

de mobilitate (KA1) din cadrul noului program. Acreditarea Erasmus le oferă 

organizațiilor acces la oportunități de mobilitate în scop educațional în 

cadrul acțiunii-cheie 1 a programului. Acțiunea-cheie 1 sprijină organizațiile în 

ceea ce privește furnizarea de oportunități de dezvoltare profesională și 

personală pentru cursanți, profesori, formatori și alte categorii de personal din 

domeniul educației
2
.  

 În cadrul școlii noastre s-a format o echipă care a avut ca scop 

completarea și depunerea formularului de acreditare în vederea obținerii 

finanțării prin programul Erasmus+ în vederea formării în următorii patru ani a 

unui număr de 32 de profesori din instituția noastră  în cadrul unor programe de 

formare internaționale din domeniul educației. Constituirea echipei de lucru s-a 

realizat prin decizia doamnei director, prof. Lidia Mihaela Neculăeș, și a fost 

                                                
1 Vezi https://www.erasmusplus.ro/acreditarea-erasmus,  consultat la data de 21.11.2021 ora 

17.33. 
2 Iulian Ghercă, „Acreditarea Erasmus – o provocare majoră pentru școala noastră”, în Repere 

cultural educationale, Nr. 7, Editura PIM, Iași, 2021, p.12. 

PROIECTE, EXPERIENȚE, VALORI ȘI 

PRINCIPII EUROPENE 

https://www.erasmusplus.ro/acreditarea-erasmus
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formată din cadre didactice care au o experiență în domeniul proiectelor 

europene Erasmus+: Prof. Iulian Ghercă (coordonator), prof. Monica 

Tudorache, prof. Aissa Ana-Maria Neculăeș, Prof. Petrila Ana Claudia și prof. 

Neculai Juncă.  

 Proiectul de Acreditare al instituției noastre a avut la bază șase nevoi 

majore precum:  

N1 – Necesitatea adaptării și utilizării eficiente a mijloacelor digitale în 

procesul de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în 

contextul unei învățări mixte, la școală și în online; 

N2 – Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru a reuși elaborarea 

unei strategii de integrare a elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile; 

N3 – Gradul redus de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului 

"bullying" în rândul eleviilor, părinților și cadrelor didactice și al nivelului de 

informare al acestora asupra necesității implicării în prevenirea și combaterea 

acestui fenomen; 

N4 – Importanța redusă acordată formării culturii ecologice în școală și în 

societate, precum și o deprindere redusă a elevilor în privința desfășurării de 

activități de protejare a mediului; 

N5 – Îmbunățățirea capacității cadrelor didactice de a îndruma elevii în 

vederea selectării și utilizării unor surse mass-media credibile și inofensive; 

N6 – Dezvoltarea unei viziuni și strategii de construire a profilului 

absolventului și orientarea lui spre o carieră de succes în concordanță cu 

realitățile și provocările societății de astăzi. 

Aceste nevoi vor putea fi rezolvate prin îndeplinirea obiectivelor asumate 

în formularul de 

Acreditare și implemenarea proiectului în următorii patru ani și anume: 

O1 - Îmbunătățirea capacității de integrare a mijloacelor TIC în cadrul 

procesului didactic adaptat nevoilor actuale (activitate didactică face-to-face, 

online, hibrid); 

O2 - Creșterea gradului de integrare a elevilor din grupurile vulnerabile în 

vederea asigurării echității educaționale; 

O3 - Prevenirea și combaterea efectelor negative ale fenomenului 

„bullying”; 

O4 - Formarea unei conduite care să asigure un comportament conștient 

de protejare și conservare a mediului înconjurător pentru o dezvoltare 

sustenabilă; 

O5 - Formarea și dezvoltarea capacității de selectare și utilizare a 

informațiilor din mass-media și mediul online; 
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O6 - Îmbunătățirea competențelor necesare dezvoltării profilului 

absolventului și orientarea acestuia spre o carieră de succes. 

Rezultatul candidaturii a fost unul favorabil, iar în etapa din octombrie 

2021, Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești a primit Acreditarea prin 

aprobarea proiectului depus 2021-1-RO01-KA120-SCH-000044014. Acest fapt 

permite ca în următorii 4 ani, prin cereri de finanțare simplificate, instituția 

noastră să poată forma 32 de cadre didactice în conformitate cu obiectivele 

asumate în vederea rezolvării nevoilor identificate la nivelul școlii noastre. 

De asemenea, menționăm faptul că proiectul nostru îndeplinește 

standardele de calitate e 

Erasmus precum: incluziune și diversitate; sustenabilitatea mediului 

înconjurător și responsabilitate; educație digitală și participarea activă în 

rețeaua Erasmus.  

Astfel, în februarie 2022, școala noastră a depus prima cerere de finanțare 

din cadrul Acreditării, aceasta fiind aprobată prin nr. 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000053298, cu un buget de 18 480 euro. 

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori 

Erasmus+ KA 121 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul 2022-1-

RO01-KA121-SCH-000053298, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin 

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 

DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, Liceul Teoretic 

Bogdan Vodă Hălăucești a organizat concurs de selecţie pentru un număr de 

8 participanţi. Cele două cursuri de formare pentru primul an al Acreditării 

sunt: 

1.Web Solutions for the Classroom desfășurat în perioada 20.02.2023 - 

25.02. 2023 în Barcelona, Spania; 

2. Structured Educational Visit to Schools  desfăşurat în perioada 

07.05.2023 – 13.05.2023 în Oslo, Norvegia. 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă își propune ca prin implementarea 

proiectului să rezolve  nevoile iminente și să diminueze alte nevoi idendificate 

la nivelul școlii. Experiența europeană și formarea profesorilor participanți la 

mobiliatate să facă din școala noastră un loc mai atractiv, atât pentru elevi, cât 

și pentru personalul școlii. 

SCOPUL general al proiectului este formarea personală şi profesională a 

opt  cadre didactice în vederea adoptării și utilizării standardelor europene în 

procesul educativ, asigurării egalității de şanse tuturor educabililor, 

îmbunătăţirii rezultatelor şcolare, diminuarea absenteismului, determinarea cât 

mai multor elevi să îşi continue studiile liceale în instituţia noastră, spre o 

carieră de succes.  
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Selecţia participanţilor s-a desfăşurat în conformitate cu stipulările din 

Condiţiile Generale ale contractului încheiat între AGENŢIA NAȚIONALĂ 

PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI 

FORMĂRII PROFESIONALE şi LICEUL TEORETIC BOGDN VODĂ 

HĂLĂUCEȘTI. Pentru acest prim an au fost selectate următoare cadre 

didactice: Cășuneanu Alina, Ghercă Iulian, Juncă Neculai, Juncă Mihaela, 

Petrila Ana Claudia, Neculăeș Lidia Mihaela, Neculăeș Ana-Maria Aissa, 

Tudorache Monica. 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție din cadrul 

proiectului  Erasmus+ KA 121 Acțiunea Cheie 1 – Educația școlară, cu numărul 

2022-1-RO01-KA121-SCH-000053298. Comisia a fost formată din 3 membri 

şi un secretar dintre care: 

 președinte: prof. Cătălin Tonegaru; 

 membru: bibliotecar Agnesa Leahu; 

 membru: profesor Daniela Camelia Axinte; 

 secretar: informatician Ştefăniţă Vieru. 

După realizarea selecției, urmează pregătirea primei mobilități care se va 

desfășura la Barcelona și care are ca scop îndeplinirea obiectivului O1 și 

rezolvarea astfel a nevoii N1. 
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Accreditation and Meeting the First Objectives. 

First Year Mobilities 

 

 
Erasmus Accreditation is the tool through which organisations and 

institutions can participate on a continuous basis in the Erasmus+ 2021-2027 

programme, giving them yearly simplified access to funding under Key 1 

Action, mobility projects. 

The award of Erasmus accreditation confirms that the applicant 

organisation is capable of implementing a medium or long-term strategic 

development plan. To this end, the applicant organisation develops a plan for 

the implementation of high quality mobility activities, called the Erasmus Plan, 

as part of a wider organisational effort to think strategically about its 

development. 

Following the approval of the funding of the Erasmus+ KA 121 

Teacher Mobility Project Key 1 Action - School Education, number 2022-1-

RO01-KA121-SCH-000053298, a project co-funded by the European 

Commission through the NATIONAL AGENCY FOR COMMUNITY 

PROGRAMMES IN THE FIELD OF EDUCATION AND VOCATIONAL 

TRAINING, “Bogdan Voda” Theoretical Highschool in Hălăucești organised a 

selection competition for 8 participants. The two training courses for the first 

year of the Accreditation are: 

1. Web Solutions for the Classroom held between 20
th
 and 25

th
 

February 2023 in Barcelona, Spain; 

2. Structured Educational Visit to Schools between 7
th
 and 13

th
 May 

2023 in Oslo, Norway. 

Once the selection is completed, the preparation of the first mobility 

will follow, which will take place in Barcelona and aims to fulfil objective O1 

and thus address the need N1. 
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Erasmus+ o șansă extraordinară spre internaționalizarea școlii 

noastre. Proiectul Erasmus+ K229 - Students Actively Learning 

Entrepreneurial Skills- Mobilitatea din Cehia 
 

Dir. adj., prof. dr. Iulian Ghercă  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 

În perioada 7-11 noiembrie 2022, a avut loc cea de-a treia mobilitate din 

cadrul proiectului câștigat de Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești- 

Students Actively Learning Entrepreneurial Skills în anul 2020 - ( Nr. de 

referință 2020-1-BE02-KA229-074685_2 ) - care se referă la parteneriate de 

schimb interșcolar KA 229
1
. 

Parteneriatul nostru, format din cinci țări cu sisteme educaționale diferite, 

a fost creat din dorința tuturor școlilor implicate de a contribui mai mult la 

dezvoltarea personală și profesională a elevilor și profesorilor în scopul 

dezvoltării gândirii critice, a schimbului de idei creative, pentru creșterea 

gradului de internaționalizarea a școlii și pentru a sprijini antreprenoriatul și 

dezvoltarea competențelor elevilor noștri în domeniul educației financiare și 

antreprenoriale, a comunicării, lucrului în echipă la nivel internațional într-un 

context și mediu real, practic și internațional. 

Reamintim că prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în 

Bulgaria în perioada 25-29 octombrie 2021, gazda întâlnirii fiind Școala 

Professionalna Gimnaziya po Transport din localitatea Razlog și a avut ca temă 

Economia din Bulgaria și afacerile din agricultură. În Bulgaria, elevii au 

constituit grupe mixte și au analizat unele probleme specifice 

economiei/agriculturii din țara gazdă, iar, ulterior, au identificat soluții la 

problemele respective. Au realizat prezentări interesante cu privire la aceste 

soluții, au gândit anumite idei de afaceri/planuri de afaceri din domeniul 

agriculturii, au identificat surse de finanțare și au reușit să facă comparații între 

economiile țărilor din proiect
2
. 

A două mobilitate a avut loc în România în perioada 15-21 mai 2022 și a 

avut ca temă Economia din România și afacerile din domeniul IT. Elevii au 

                                                
1 Iulian Ghercă, „Proiectul Erasmus+ K229 - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills 
– o nouă provocare!”, în Repere cultural educationale, Nr. 6, Editura PIM, Iași, 2021, p.14. 
2 Idem, „Mobilitatea din Bulgaria - din cadrul Proiectul Erasmus+ KA229 - Students Actively 

Learning Entrepreneurial Skills – o experiență așteptată și reușită în pofida pandemiei”, în 

Repere cultural educationale, Nr. 7, Editura PIM, Iași, 2021, p.17. 
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participat la dezbateri despre: Pași către un început reușit- Ce este un Start-

Up în IT – Curs plan de afaceri – Idei, Brainstorming - crearea propriilor idei. 

Ulterior, elevii au început să discute și să identifice idei de afaceri și au lucrat la 

planul de afaceri pe care l-au prezentat la finalul mobilității
3
. După o săptămână 

de activități, elevii și profesorii din Belgia, Bulgaria, Cehia și Turcia s-au întors 

acasă fiind impresionați de modul, calitatea, profesionalismul în care s-a 

organizat mobilitatea și în egală măsură de rezultatele obținute de elevi
4
. 

Așadar, mobilitatea din Cehia a adus o nouă provocare și o nouă 

experiență de învățare pentru elevii participanți, aceasta fiind cea de-a treia 

vizită care a avut ca temă Economia din Cehia și afacerile mici și mijlocii, din 

domeniul turismului. 

Deplasarea s-a realizat începând cu data de 5 noiembrie 2022 și s-a 

încheiat în data de 12 noiembrie 2022. Gazda a fost școala particulară PrimMat 

- Soukroma Stredni Skola Podnikatelska, s.r.o. Czech Republic, situată în 

localitatea Frydek- Mistek aproape de granița cu Polonia. Astfel a fost posibil și 

vizitarea orașului Cracovia din Polonia în data de 6 noiembrie 2022, înainte de 

începerea mobilității din Cehia.  

Organizarea mobilității a presupus mai multe activități de 

învățare/pregătire: 

- „culturală” specifică țării gazde, Cehia, ce a presupus familiarizarea cu 

elemente de cultură, istorie, geografie etc; 

- lingvistică- noțiuni de limbă engleză; 

- pedagogia a proiectului (tipul activităților, managementul riscurilor 

etc); 

- specialitate (Economia Cehiei și afacerile mici și mijlocii). 

Echipa participantă la această mobilitate a fost formată din elevii: Beți 

Patricia, Tălmacel Alexia, Croitoru Ștefan, Ciobanu Nadia, Mihălcuț Daria, 

Clopoțel Sorana, Pleșca Elisa, Bișog Anabela, Petrila Denise, Ichimaș Cristina, 

Petrila Jesica, Birtom Emanuela și profesorii însoțitori, Păuleți Alexandra, 

Neculăeș Ciprian și Ghercă Iulian. 

Mobilitatea din Cehia a adus noi provocări pentru elevii noștri, dar, 

totodată, și noi contexte diverse de învățare și dezvoltare personală și formativă. 

Experiența Erasmus+ este greu de explicat în cuvinte, este una complexă și 

extrem de practică, palpabilă cu urmări de durată și foarte intensă, de aceea este 

                                                
3 Idem, „Mobilitatea 2- România 15-21 mai 2022- din cadrul Proiectul Erasmus+ K229 - 
Students Actively Learning Entrepreneurial Skills.”, în  Repere cultural educationale, Nr. 8, 

Editura PIM, Iași, 2022, p.24. 
4 Ann Vereecke și Lobke Van Impe, „Păreri ale profesorilor din țările participante”,  în Repere 

cultural educationale, Nr. 8, Editura PIM, Iași, 2022, p.96.. 
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greu de explicat în cuvinte, ea trebuie trăită și experimentată. Posibilitățile și 

situațiile de învățare sunt multiple, diverse și dezvoltă abilitățile elevilor într-un 

mod natural, prin experiența practică și nu exclusiv teoretică, cum se întâmplă 

de multe ori la școală, în contextul formal de învățare. 

În cadrul acestui proiect este a doua generație de elevi/ absolvenți care 

participă la experiența Erasmus+(promoția 2022 în Bulgaria și promoția 2023 

Cehia), la ceea ce presupune internaționalizarea Liceului Teoretic Bogdan Vodă 

Hălăucești, dar mai important la interacțiunea și posibilitatea de învățare în 

grupuri și echipe internaționale formate din elevi din Belgia, Bulgaria, Cehia, 

România și Turcia, având la bază cooperarea, lucrul în echipă, însușirea unor 

valori și principii europene comune, toate acestea cu scopul dezvoltării 

personale și profesionale viitoare. 

În încercarea de îndeplinire a obiectivelor și a scopului proiectului- pe 

scurt, dezvoltarea spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competențelor din 

domneniul educației financiare/antreprenoriale (prin propunerea unor idei și 

planuri de afaceri din domenii precum agricultura, IT, întreprinderi mici și 

mijlocii, turism, industria frumuseții și sportului) - mult mai multe experiențe 

de învățare fac ca participarea în acest proiect să reprezinte pentru elevii 

implicați, dar și pentru profesori, o șansă, o oportunitate definitorie în procesul 

de formare și dezvoltarea a elevilor, profesorilor, dar și a instituției noastre. Cu 

toții înțelegem faptul că astăzi, mai mult ca oricând, educația nu mai este un act 

local, izolat, ci unul internațional, chiar mondial. Pregătirea elevilor noștri, 

concomitent cu a profesorilor, pentru o societate în schimbare, o piață a muncii 

la nivel internațional se poate face doar dacă suntem parte integrantă și activă a 

procesului educațional așa cum evoluează el la nivel internațional – fapt posibil 

prin implementarea de proiecte internaționale, în special europene. 

Revenind la mobilitatea din Cehia putem spune că această experiență a 

avut numeroase valențe educaționale și de învățare dintre care amintim doar 

câteva: dezvoltarea abilităților referitoare la limba engleză, managementul 

timpului, management financiar personal, contexte cultural-istorice și socio-

economice diverse (Cracovia-Polonia, Cehia: Moravka, Ostrava, Frydek-

Mistek, Olomouc etc), interacțiunea cu elevi din alte culturi, cu alte mentalități 

și viziuni (Belgia, Bulgaria, Cehia, Turcia), noi contexte educaționale și de 

învățare (școala particulară PrimMat - Soukroma Stredni Skola Podnikatelska), 

antreprenoriatul local (posibilitatea de a vedea afaceri locale și linii de 

producție de la zero la produsul final - Fabrica de Dulciuri Marilenka și 

Fabrica de Bere Radegast), noțiuni privind dezvoltarea unei afaceri etc. 

De asemenea, este foarte important ca elevii să vadă modul de organizare 

a unor astfel de evenimente, mobilități, modul în care se realizează programul, 
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obiectivele, munca depusă, rezultatele obținute, calitatea activităților 

desfășurate, lucrurile care pot fi îmbunătățite etc. Toate lucrurile aceste pot fi 

realizate prin dezvoltarea unei gândiri critice, argumentate și logice. Prin 

participarea la astfel de activități elevii și profesorii, iar prin acest material sper 

și părinții, pot înțelege importanța și valoarea unor abilități extrem de 

importante precum lucrul în echipă, cooperarea și conlucrarea, comunicarea 

activă, ascultarea și participarea, importanța limbajului verbal și non-verbal etc. 

Pe lângă dezvoltarea acestor abilități, o astfel de experiență are menirea de a 

face elevul să conștientizeze importanța unor valori și principii fundamentale 

din viața noastră, dar și practici, comportamente și moduri de gândire: 

interculturalitatea, acceptarea și valorizarea celor diferiți, corectitudinea, 

conștientizarea stereoripurilor și prejudecăților, puterea iertării, importanța 

dezvoltării spiritului civic și a valorilor democratice, importanța și puterea 

iubirii și bunătății etc. 

Am vrut să punctez aceste aspecte legate de mobilitate, despre acest 

proiect și despre programul Erasmus+, în general, pentru că uneori putem avea 

senzația că o astfel de experiență este comună sau la îndemână... La o vârstă 

adolescentină (la unele persoane poate dura o viață întreagă) unele mici 

neajunsuri sau ieșirea din zona de confort și o realitate nouă ne pot copleși și ne 

pot face să nu vedem exact ceea ce trăim și ceea ce ni se întâmplă. Dar, în timp 

și pe măsură ce „creștem”, ajungem să înțelegem mai bine, să apreciem mai 

mult anumite experiențe, trăiri și în cazul de față contexte de învățare.  

Pentru elevii noștri, pentru școala noastră, pentru profesori, părinți și 

întreaga comunitate este extraordinar de importantă această internaționalizare și 

această experiență Erasmus deoarece putem observa alte sisteme educaționale, 

managementul altor școli, modul de manifestare a altor profesori, dotarea 

existentă în aceste școli, ethosul școlii, relațiile dintre elevi, profesori și 

comunitate. Putem învăța din exemplele de bună practică pe care le întâlnim, 

putem vedea zonele în care noi putem oferi exemple de bună practică pentru 

alții, identificăm zone și lucruri ce pot fi îmbunătățite, putem, cu alte cuvinte, să 

ne evaluăm corect. 

Acest fapt este cel mai important pentru elevi deoarece sunt la o vârstă la 

care le este foarte greu să se evalueze corect, de cele mai multe ori tind să se 

subevalueze (rareori se suprapreciază), să înțeleagă, fie și prin comparație, cum 

este școala lor... să învețe să nu mai fie atât de nemulțumiți de ceea ce au, ci să 

vadă în mod just ceea ce au în școala noastră, în familie, modul în care sunt 

ghidați și ajutați să se descopere și să-și atingă potențialul. Cred că experiența 

unei mobilități îi ajută pe elevi să înțeleagă puțin diferit lucrurile, să aibă mult 

mai multă încredere în ei și în ceea ce se întâmplă la noi în școală.  
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Spun aceste cuvinte deoarece și de această dată elevii participanți la 

mobilitatea din Cehia ne-au făcut mândri de modul în care s-au comportat, 

relaționat și implicat în toate activitățile mobilității! Sunt convins că această 

experiență le va rămâne în minte și suflet, iar „învățarea” de care au beneficiat 

în această călătorie le va fi utilă, le va da încredere și îi va ajuta pe viitor. 

Ce înseamnă Erasmus+? Înseamnă „șansa” de a avea posibilitatea 

participării la experiențe unice, trăiri unice și pline de înțeles, de a învăța 

împreună și unii de la alții, de a experimenta noi contexte de învățare, de a te 

cunoaște mai bine, de a cunoaște culturi și societăți diferite, de a întâlni oameni 

noi, de a ridica bariere, de a depăși limite, de a deveni mai încrezător, mai 

responsabil, mai maleabil, mai bun...  
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Erasmus+ an Extraordinary Opportunity to Internationalise 

Our School. Erasmus+ K229 Project - Students Actively 

Learning Entrepreneurial Skills - Mobility in the Czech 

Republic 
 

Prof. Ph. D. Iulian Ghercă  

Bogdan Vodă Theoretical Highschool, Hălăucești  

 

Between 7
th
 and 11

th
 November 2022, the third mobility took place in the 

framework of the project won by “Bogdan Voda” Theoretical High School in 

Hălăucești - Students Actively Learning Entrepreneurial Skills in 2020 - 

(Reference No. 2020-1-BE02-KA229-074685_2) - which concerns KA 229 

inter-school exchange partnerships. 

Our partnership, consisting of five countries with different educational 

systems, was created out of the desire of all schools involved to further 

contribute to the personal and professional development of students and 

teachers in order to develop critical thinking, exchange creative ideas, to 

increase the internationalisation of schools and to support entrepreneurship and 

the development of our pupils’ skills in financial and entrepreneurial education, 

communication, international teamwork in a real, practical and international 

context and environment. 

We remind you that the first mobility of the project took place in Bulgaria 

between 25
th
 and 29

th
 October 2021, hosted by the Professional School 

Gimnaziya po Transport in the town of Razlog and the topic was Economy in 

Bulgaria and Business in Agriculture. In Bulgaria, the pupils formed mixed 

groups and analysed some specific problems of the economy/agriculture in the 

host country and then identified solutions to these problems. They made 

interesting presentations on these solutions, thought up some business 

ideas/business plans in the field of agriculture, identified sources of funding and 

were able to make comparisons between the economies of the project countries. 

The second mobility took place in Romania between 15
th
 and 21

st
 May 

2022 and focused on Romanian economy and IT business. The pupils 

participated in debates on: Steps to a successful start - What is a Start-Up in IT 

- Business plan course - Ideas, Brainstorming - creating your own ideas. 

Afterwards, pupils started discussing and identifying business ideas and worked 

on the business plan which they presented at the end of the mobility. After a 

week of activities, pupils and teachers from Belgium, Bulgaria, Czech Republic 
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and Turkey returned home impressed by the way, the quality, the 

professionalism and the results of the mobility.  

So the mobility in the Czech Republic brought a new challenge and a new 

learning experience for the participating students, this being the third visit that 

focused on the Czech economy and small and medium-sized tourism businesses. 

The trip started on 5
th
 November 2022 and ended on 12

th
 November 2022. 

The host was the private school PrimMat - Soukroma Stredni Skola 

Podnikatelska, s.r.o. Czech Republic, located in Frydek- Mistek near the Polish 

border. This also made it possible to visit Krakow in Poland on 6
th
 November 

2022, before the start of mobility from the Czech Republic.  

The organisation of the mobility involved several learning/training 

activities: 

- “cultural” specific to the host country, the Czech Republic, which involved 

familiarisation with elements of culture, history, geography, and so on; 

- linguistic - English language knowledge; 

- pedagogy of the project (type of activities, risk management, etc.); 

- specialisation (Czech economy and small and medium-sized businesses). 

         The team participating in this mobility consisted of students Patricia Beți, 

Alexia Tălmacel, Ștefan Croitoru, Nadia Ciobanu, Daria Mihălcuț, Sorana 

Clopoțel, Elisa Pleșca, Anabela Bișog, Denise Petrila, Cristina Ichimaș, Jesica 

Petrila, Emanuela Birtom and the accompanying teachers, Alexandra Păuleți, 

Ciprian Neculăeș and Iulian Ghercă. 

          The mobility in the Czech Republic brought new challenges for our 

pupils, but also new diverse contexts for learning and personal and formative 

development. The Erasmus+ experience is hard to explain in words, it is 

complex and extremely practical, tangible with long-lasting and very intense 

consequences; therefore it is hard to explain in words, it must be lived and 

experienced. The learning possibilities and situations are multiple, diverse and 

develop students' skills in a natural way, through practical experience and not 

exclusively theoretical, as is often the case at school in the formal learning 

context. 

            This project is the second generation of pupils/graduates participating in 

the Erasmus+ experience (2022 promotion in Bulgaria and 2023 promotion in 

Czech Republic), in what the internationalization of “Bogdan Voda” 

Theoretical Highschool implies, but more importantly in the interaction and 

learning opportunities in international groups and teams of pupils from Belgium, 

Bulgaria, Czech Republic, Romania and Turkey, based on cooperation, 

teamwork, the acquisition of common European values and principles, all with 

the aim of future personal and professional development. 
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In an attempt to achieve the objectives and purpose of the project - in 

short, the development of entrepreneurship and the improvement of skills in the 

field of financial/entrepreneurial education (by proposing business ideas and 

plans in areas such as agriculture, IT, small and medium enterprises, tourism, 

beauty and sports industry) - many more learning experiences make 

participation in this project a chance for the pupils involved, but also for 

teachers, a chance, a defining opportunity in the process of training and 

development of pupils, teachers, but also of our institution. We all understand 

that today, more than ever, education is no longer a local, isolated act, but an 

international, even global one. Preparing our pupils and teachers for a changing 

society, an international labour market, can only be done if we are an integral 

and active part of the educational process as it evolves internationally - which is 

possible through the implementation of international, especially European, 

projects. 

 Returning to the mobility in the Czech Republic, we can say that this 

experience had many educational and learning values, of which we mention 

only a few: development of English language skills, time management, personal 

financial management, diverse cultural-historical and socio-economic contexts 

(Krakow-Poland, Czech Republic: Moravka, Ostrava, Frydek-Mistek, Olomouc 

etc.), interaction with pupils from other cultures, with other mentalities and 

visions (Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Turkey), new educational and 

learning contexts (PrimMat private school - Soukroma Stredni Skola 

Podnikatelska), local entrepreneurship (opportunity to see local businesses and 

production lines from zero to final product - Marilenka Confectionery Factory 

and Radegast Brewery), notions of business development etc. 

It is also very important for students to see how such events, mobilities 

are organised, how the programme is carried out, the objectives, the work done, 

the results achieved, the quality of the activities carried out, things that can be 

improved, etc. All these things can be achieved by developing critical, reasoned 

and logical thinking. By participating in such activities pupils and teachers, and 

through this material I hope also parents, can understand the importance and 

value of extremely important skills such as teamwork, cooperation and 

collaboration, active communication, listening and participation, the importance 

of verbal and non-verbal language, etc. In addition to developing these skills, 

such an experience is intended to make the pupil aware of the importance of 

fundamental values and principles in our lives, as well as practices, behaviours 

and ways of thinking: interculturality, accepting and valuing those who are 

different, fairness, awareness of stereotypes and prejudices, the power of 
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forgiveness, the importance of developing civic spirit and democratic values, 

the importance and power of love and kindness, etc. 

I wanted to make these points about mobility, about this project and 

about the Erasmus+ programme in general, because sometimes we can have the 

feeling that such an experience is common or within reach... At a teenage age 

(for some people it can take a lifetime) some small inconveniences or stepping 

out of our comfort zone and a new reality can overwhelm us and make us not 

see exactly what we are experiencing and what is happening to us. But over 

time and as we “grow up”, we come to understand better, to appreciate more 

certain experiences, feelings and in this case learning contexts.  

For our pupils, for our school, for teachers, parents and the whole 

community, this internationalisation and Erasmus experience is extraordinarily 

important because we can observe other educational systems, the management 

of other schools, the way other teachers behave, the facilities in these schools, 

the ethos of the school, the relationships between pupils, teachers and the 

community. We can learn from the examples of good practice that we 

encounter, we can see areas where we can provide examples of good practice 

for others, we can identify areas and things that can be improved, we can, in 

other words, evaluate ourselves properly. 

This is most important for pupils because they are at an age where it is 

very difficult for them to assess themselves properly, they often tend to under-

assess (rarely over-assess) themselves, to understand, even by comparison, 

what their school is like... to learn not to be so dissatisfied with what they have, 

but to see fairly what they have in our school, in their family, how they are 

guided and helped to discover and reach their potential. I think the experience 

of mobility helps pupils to understand things a bit differently, to have a lot more 

confidence in themselves and in what is happening in our school. 

I say these words because again this time the pupils participating in the 

Czech mobility made us proud of the way they behaved, related and engaged in 

all the mobility activities! I am convinced that this experience will stay in their 

minds and souls and the “learning” they have benefited from this trip will serve 

them well, give them confidence and help them in the future. 

What does Erasmus+ mean? It means the “chance” to have the 

opportunity to participate in unique experiences, unique and meaningful 

experiences, to learn together and from each other, to experience new learning 

contexts, to get to know each other better, to get to know different cultures and 

societies, to meet new people, to break down barriers, to overcome limits, to 

become more confident, more responsible, more malleable, better... 
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Mobilitatea 3 – Republica Cehă, 6-11 noiembrie 2022 

din cadrul Proiectul Erasmus+ K229 – “Students Actively 

Learning Entrepreneurial Skills” -  

Cronica unui eveniment 

 
Prof. înv. primar Păuleți Maria Alexandra 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 

În perioada 7-11 noiembrie 2022, a avut loc cea de-a treia mobilitate din 

cadrul proiectului câștigat de Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești – 

Students Actively Learning Entrepreneurial Skills în anul 2020 (Nr. de referință 

2020-1-BE02-KA229-074685_2) care se referă la parteneriate de schimb 

interșcolar KA 229. 

Acest parteneriat a implicat elevi și profesori din diferite țări: Belgia, 

Bulgaria, Cehia și Turcia, din dorința acestora pentru a contribui mai mult la 

dezvoltarea personală și profesională a elevilor, pentru a-și dezvolta idei 

creative și pentru a sprijini spiritul antreprenorial. 

Scopul general al proiectului este acela de a facilita schimbul de idei de 

afaceri relevante pentru economiile locale. Printre altele, s-a urmărit 

socializarea interculturală, dezvoltarea mentalității antreprenoriale, creșterea 

încrederii în sine și îmbunătățirea abilităților lingvistice. 

Deplasarea s-a realizat începând cu data de 5 noiembrie 2022 și s-a 

încheiat în data de 11 noiembrie 2022. Gazda a fost școala particulară PrimMat 

– Soukroma Stredni Skola Podnikatelska, Republica Cehă, situată în localitatea 

Frydek-Mistek, aproape de granița cu Polonia. Astfel, a fost posibilă și vizitarea 

orașului Cracovia din Polonia, în data de 6 noiembrie 2022, înainte de 

începerea mobilității propriu-zise. 

 

Ziua 1 – 6 noiembrie 2022 

După un drum lung și obositor, prima vizită a fost în Cracovia, Polonia. 

Aici, elevii și profesorii au vizitat Barbacana Cracoviei, Castelul Wawel, 

Bazilica Sfânta Maria, Centrul Vechi, Cartierul evreiesc, iar la final au văzut și 

dintr-o altă perspectivă orașul: o croazieră pe râul Vistula.  

Seara, am ajuns cu bine la Penzion U Přehrady din Morávka, unde am 

fost întâmpinați de profesorii cehi, dar și din celelalte țări partenere.  
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Ziua 2 – 7 noiembrie 2022 

Din cauza unor pene de curent, vizita școlii nu s-a putut efectua, așa că 

activitățile s-au derulat la pensiune. Astfel, deschiderea oficială a început cu 

mesaje de bun venit din partea directoarei și a profesorilor de la școala privată 

PrimMat și discutarea programului săptămânii. Mai departe, începând cu școala 

gazdă, fiecare țară a prezentat școala de proveniență și turismul național.  

Pentru a se cunoaște mai bine, elevii au participat la jocul ,,Găsește pe 

cineva care...”. În așa fel, elevii au aflat cui îi place să meargă la ski, cine râde 

cel mai mult, cine lucrează din greu pentru jobul viselor sale, cui îi plac jocurile 

pe computer etc.  

La prânz, am vizitat fabrica de prăjituri Marlenka din oraşul Frydek-

Mistek, una dintre cele mai cunoscute branduri din Cehia. Aici am degustat 

câteva deserturi, iar mai apoi am aflat informații interesante despre fabricarea 

unui desert, vizita încheindu-se cu un tur în interiorul acesteia.  

Spre seară, elevii și profesorii au luat parte la turul unei mine de cărbuni 

în aer liber, o atracție culturală și turistică din Ostrava.  



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. ALEXANDRA PĂULEȚI 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    35 
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Ziua 3 – 8 noiembrie 2022 

Ziua a început cu câteva sfaturi pentru crearea de noi business-uri, iar 

elevii au fost împărțiți pe grupe mixte internaționale pentru a realiza planuri de 

afaceri, având ca obiectiv promovarea turismului cultural, mai precis situri ale 

patrimoniului mondial UNESCO din Cehia: grădini botanice, castele, orașe, 

sate etc.  

Elevii au lucrat împreună pentru stabilirea unei strategii de marketing, 

identificarea potențialilor beneficiari, realizarea bugetului, identificarea 

resurselor materiale și umane necesare pentru a face din afacerea lor una de 

succes.  

După amiază, elevii au fost surprinși să afle câte similarități există între 

cultura cehă și cea română atunci când au vizitat Muzeul Valahilor - în aer liber.  

Mai târziu, pentru a vedea frumusețile naturii, au fost la unul dintre cele 

mai populare centre recreaționale în centrul munților Beskizi, iar spre seară, 

elevii s-au reunit pentru  jocuri de societate. 
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Ziua 4 – 9 noiembrie 2022 

Miercuri a fost vizitată școala, iar elevii cehi au prezentat câteva idei de 

business create de aceștia, de exemplu, Shisha Bus, Euro Bus Travel etc. Mai 

târziu, toți elevii au văzut, cu ajutorul ochelarilor VR, siturile patrimoniului 

mondial UNESCO, cele despre care lucrează la proiect.  

După ce au făcut cercetări intense și au adunat ideile într-o prezentare 

PowerPoint, au vizitat Fabrica de Bere Radegast, o experiență plină de 

informații interesante. Am fost surprinși să aflăm că printre angajații firmei se 

află și câțiva roboți, care lucrează cot la cot cu oamenii.  

 

 
 

 

Ziua 5 - 10 noiembrie 2022 

În prima parte a celei de-a patra zi a mobilității, cu multe emoții, 

grupurile mixte de elevi din cele cinci țări partenere au prezentat planurile 

finale de afaceri. Aceștia au primit feedback de la profesori, iar în final le-au 

fost acordate certificate de participare. Cu toții s-au bucurat că împreună au 

reușit să ducă la final un plan de afaceri conceput de aceștia. 

În a doua parte zilei, elevii și profesorii au vizitat Hukvaldy, cunoscut 

pentru ruinele celui de-al treilea cel mai mare castel din Republica Cehă, 

Castelul Hukvaldy, fiind și locul de naștere al compozitorului Leoš Janáček. Pe 
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înserate, plimbarea în frumosul oraș Stramberk a făcut ca legăturile dintre elevi 

să fie cât mai strânse, socializând într-o atmosferă plăcută.  

 

 

 

Ziua 6 – 11 noiembrie 2022 

Ultima zi, vineri, a fost dedicată vizitei culturale la Olomouc, unul dintre 

cele mai vechi orașe din Moravia, din estul Republicii Cehe, ce datează din anul 

1017. Acolo au putut observa Piața Principală, Primăria, Coloana Trinității 

(Coloana Ciumei), Catedrala Sfântul Wenceslas, Biserica Sfântul Maurice etc.  

Parcă doritori să ajungă acasă, dar și cu o tristețe în suflet fiindcă excursia 

s-a terminat, elevii și profesorii și-au luat rămas bun, plecând spre România.  
 

 

Această experiență a fost, cu siguranță, una benefică, din care elevii au 

avut de învățat, atât pe plan profesional, cât și în plan socio-cultural. 

Cunoștințele despre business s-au extins, formându-se o idee mai clară despre 

ceea ce înseamnă a crea o idee de afaceri. Totodată, relațiile sociale au devenit 

mai legate, îmbunătățindu-și competențele lingvistitice.  

 

 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. ALEXANDRA PĂULEȚI 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    39 
 

 

Mobility 3 - Czech Republic, 6
th

 and 11th November 2022 within 

the Erasmus+ K229 Project - Students Actively Learning 

Entrepreneurial Skills 

Chronicle of an event 
 

 

Between  7
th

 and 11
th

 November 2022 the third mobility of the project 

won by Bogdan Vodă Theoretical Highschool in Hălăucești - Students Actively 

Learning Entrepreneurial Skills in 2020 (Reference No. 2020-1-BE02-KA229-

074685_2) which refers to KA 229 inter-school exchange partnerships, took 

place 

This partnership involved students and teachers from different countries: 

Belgium, Bulgaria, Czech Republic and Turkey, out of their desire to contribute 

more to students’ personal and professional development, to develop creative 

ideas and to support entrepreneurship. 

The overall aim of the project is to facilitate the exchange of business 

ideas relevant to local economies. Among other things, it aimed at intercultural 

socialisation, developing entrepreneurial mindset, increasing self-confidence 

and improving language skills. 

The trip started on 5
th
 November 2022 and ended on 11

th
 November 

2022. The host was the private school PrimMat - Soukroma Stredni Skola 

Podnikatelska, Czech Republic, located in Frydek-Mistek, close to the Polish 

border. This also made it possible to visit Krakow in Poland on 6
th
 November 

2022, before the actual mobility starts. 
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Mobility report 

Mobility 3 Czechia, Frýdek-Místek, 

6th – 12th November 2022 
 

Ing. mgr. Lenca Kotásková 

PrimMat - Soukroma stredni skola podnikatelska, s.r.o. 

 

Sunday, 6th November 2022 

Sunday was the day of travel and thrill of the upcoming event for all the 

participants. So many hours of preparations – exchanging the information and 

mails, planning the details of exchange, attending videoconferencies, shooting 

students´ introduction videos, preparing presentations for each other and many 

other activities… We have done all this and even more and finally there was „ 

the D day“ - the mobility itself was about to start! 

The first team to arrive were the Turkish, shortly afterwards the Bulgarian 

students with teachers Zina and Sylvia arrived. During the afternoon as well the 

biggest Romanian group, which used its own minivan for transport, arrived 

safely to the place of accommodation. Hotel „U Přehrady“, located in the 

village of Morávka, not far from Frýdek-Místek was chosen to host this 

international students event. (??The hotel common room was transformed into a 

students conference room, with the desk workstations for group work of the 

students and all the necessary technical equipment, such as laptops, 

dataprojector, printer, loudspeakers, wi-fi connection etc.) Upon arrival, 

everyone was welcomed,  students and teachers were accommodated in rooms 

according to their wishes and preferencies. Later that evening the Belgian group 

arrived, too. 

 

Monday, 7th November 

The first day of the official programme started with a welcome ceremony. 

The headmaster of Primmat Private secondary school of business, Ms Eva 

Zykmundová warmly welcomed all the guests and wished them a very nice and 

enriching stay. Afterwards the pair of host guides, lovely Czech students Nikola 

Kabátová and Klára Hrbáčková, made all the guests familiar with the detailled 

programme of the mobility, both in Czech and English language. The 

presentations of Czech students followed: Denis Mařík presented the Czech 

republic, with a particular emphasis on tourism in hosting country. Vanessa 

Martynková continued with the presentation of the Education system in 
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Czechia and the block of presentations was ended with Veronika Legutová 

proudly presenting both key information about economy and business and 

tourist highlights of the Moravian-Silesian region. 

After a short coffeebreak the programme went on and the floor was given 

to our guests. The Turkish, Bulgarian, Romanian and Belgian students prepared 

lovely presentations, containing basic information about the countries and 

region they were coming from, with a special regard to business, tourism and 

places of interest in their home countries and regions. All the presentations 

were prepared with a great care and proved a good level of communicative 

skills in English language. This part of the programme helped the students to 

get the first impression of each other and broaden the picture of the 

participating countries in our minds! 

The afternoon programme was dedicated to the first field trip. After lunch 

the bus picked us up and some important places for the local economy were 

waiting for us! Our first stop was the company Marlenka in Frýdek-Místek. A 

cozy and modern visitor centre welcomed us, where delicious coffee and a 

tasting plate with cakes were served. During the guided tour could we see the 

state-of-the-art factory and a breath-taking entrepreneurial career of Mr 

Avetisjan, founder of the company, was presented. After the tour just short 

shopping in the Marlenka company store, a commor photo in front of the 

building and we had to continue to Ostrava. There, in the Lower Vítkovice 

District, could our guests see a completely different face of local business. The 

industrial history of the region was revealed. The guide presented them a 

unique area where coal mines, cokeries, blast furnaces, ironworks and 

steelworks shaped the history of heavy industry in our country and influenced 

lives of inhabitants of Moravian-Silesian region. 

On our way back to Morávka just a short stop in the shopping centre to 

exchange currency and we headed to hotel, to enjoy a rest and process lots of 

new impressions. 

 

Tuesday, 8th November 

The morning programme started with the Bulgarian presentation of local 

businesses, which they hadn´t made the day before. Students prepared not only 

a lot of information, videos and interviews with entrepreneurs, but also tasting 

plates with delicious cheeses and hams from Razlog region, so it was a pleasant 

start to the working day indeed! 

Afterwards were the students divided into international mixed groups and 

were assigned a task for their common work: create a start-up business 

operating in the tourism industry and prepare a particular product: an euro-
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weekend trip, presenting the tourists one of the Unesco heritage sites in the 

Czech Republic. 

The necessary theoretical and entrepreneurial background information was 

provided to the student teams by Ms Lenka Kotásková, who prepared some 

instructive presentations of marketing mix and SWOT analysis theory, applied 

to the tourism industry. 

Some hours of busy working activity followed. Cooperate in a 

multinational team; process data from a completely unknown area; share, divide 

and delegate tasks within a group; incorporate a marketing-orientated approach 

to the product… these were just some of the challenges students had to face! 

Lunch was planned a bit earlier that day, we needed to have enough time to 

visit a beautiful open-air museum, Walachian Town in Rožnov pod Radhoštěm. 

The guided tour in this place presented the students rich and colourful folclore 

history of the region, traditions and former lifestyle of the Walachians. Then we 

continued our bus journey upwards, to the mountains. The bus took us to the 

Pustevny mountain, above 1000 m a.s.l. The amazing pieces of folk architecture, 

Libušín and Maměnka were visited and admired. We were lucky enough to see 

them beautifully lit by the setting sun. 

 

 

Wednesday, the 9th November 

Wednesday morning was spent in the school building of PrimMat school. 

The guests finally had the opportunity to meet other students and teachers´ team 

of the host school. A lot of school activities, successful students´ fictional 

companies, charity events, interesting student work placements etc. were 

presented. We were also able to spent at least some time on the project work of 

international mixed teams and make use of the high-tech gadget. The VR 

googles helped to make students more familiar with the UNESCO heritage sites 

in the Czech Republic. A completely new and exciting experience for most of 

the students! 

Afternoon field trip took us to the Radegast brewery. One of the biggest in 

our country and for sure the most beloved beer brand in the region revealed 

some of the secrets of its unique bitter taste. 

Since the students in the international teams got to know much better by 

now, they were (became?) really busily engaged into their tasks and continued 

working both before and after dinner. Step by step, their business plans for 

euro-weekend were getting clearer outlines… 

 

Thursday, the 10th November 
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…and on Thursday morning the time came, to finalize their products. As 

the deadline was aproaching everyone got really excited. Both students and 

teachers couldn´t wait to see the results. By drawing lots the order of the teams 

was determined and the final presentations started. The quality of the student  

work was appreciated in the teacher feedback. Engagement and active 

cooperation not only inside but also among the teams proved how beneficiary 

these students activities and projects are! The official part of the programme 

was ended by awarding certificates to all participants. 

The village Hukvaldy was waiting for us in the afternoon. Students visited 

the Museum of Leoš Janáček, the famous Czech composer; walked through the 

game reserve under the castle ruin Hukvaldy and admired the statue of the 

Cunning little vixen (which supposedly possess the power of fulfilling wish 

after touching its tail). Afterward, our trip continued to the picturesque small 

town Štramberk. We were welcomed there by amazing smell of freshly baked 

„ears“, local specialty with lovely smell of gingerbread. Beautiful scenery of 

the town situated on a hill, well preserved historical centre with a charming 

square and old castle tower „Trúba“ together with a lovely sunset left a deep 

impression in all guests. 

Evening time was dedicated to a small party: everybody was happy to play 

some games, enjoy dance and teach some specific, national dances to each other! 

 

Friday, the 11th November 

Early in the morning our Belgian friends seperated from us, we said 

goodbye to each other and they went to Poland to visit Krakow and Auschwitz-

Birkenau concentration camp. 

The other groups set off to spent all day in Olomouc right after the 

breakfast. The capital city of neighbouring Olomoucký region, with a vibrant 

atmosphere of student city, with amazing historical centre, several unique 

churches and cathedrals and highly developed hospitality sector was presented 

to our guests during a guided tour. Our muslim and orthodox christian friends 

were really impressed by the beauty of gothic catholic cathedral and other 

sights. In the afternoon we had some time to go shopping for gifts and we were 

heading back to the hotel to enjoy the last night and get some rest before the 

journey back home. 

Enriched with plenty of new experiences, tired but happy everyone set off 

on their way back home… having in our mind our next meeting. Everyone is 

looking forward to seeing friends again in Belgium and Turkey! 

Thanks for now, see you! 
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Task: Business Plan in Tourism 
 

Ing. mgr. Lenca Kotásková 

PrimMat - Soukroma stredni skola podnikatelska, s.r.o. 

 

 

1.  Create a marketing mix (8P) for a specific destinatinon.  

a. Product  

What is special about your product? Can you describe it? 

What way does it differ from other places (= products)? 

b. Price  

Can you give any discount hints? 

What sorts of discount do the travel agencies (other partners) 

offer? 

c. Place 

What distribution channels can be used for your product (web, 

tourist info centre, ...) 

d. Promotion 

How can you promote your product? 

Can you name any examples of PR events connected to your 

product? 

e. People  

What professions / sort of people might be engaged? 

What qualities should people involved in tourism have? 

f. Partnership 

Who can you cooparate with? 

Must all partners be supportive or are some restrictive? 

g. Package  

Are there any packages suitable for specific groups / locations / 

clients? 

h. Programming 

Create your own three day euro weekend! Propose a great 

programme! 
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2. Create a SWOT analysis for the specified destination? Give three 

examples for each point. 

Strenghts 

Think about the following: e. g. location, history, nature, people, ... 

Weaknesses 

Think about the following: e. g. infrastructure, economic instability 

Opportunities 

Think about the following: e. g. hospitality, traditions, activities, 

Threats  

Think about the following: political troubles, natural hazards, crime 
 

Please, create a presentation in power point. Thank you.  

Apply both 8P and SWOT analysis into your marketing Business plan!  

 

Good luck ! 
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Kutná Hora  - Business Plan   
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Trust Bridge Touring 

Business Plan 
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Euro Weekend in  South Moravia 
Business Plan 
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Kroměříž 

Business Plan 
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Litomyšl UNESCO heritage 

(Business plan) 
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Privire retrospectivă asupra actului educaţional  

din anul şcolar 2021-2022 
 

Director, prof. Neculăeș Lidia Mihaela  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 
Datorită eforturilor susținute de a asigura un mediu școlar sigur, anul 

școlar 2021-2022 a fost un an în care, în context pandemic, am reușit să 

realizăm activitatea didactică în scenariul față în față, lucru ce a condus la 

obținerea unor rezultate foarte bune la învățătură și în cadrul examenelor 

naționale și a contribuit la starea de bine a elevilor și a profesorilor. Am utilizat 

în continuare și platforma G-Suite pentru că profesorii și elevii să-și 

consolideze deprinderea de a o utiliza și pentru ca să dispunem și de o altă 

modalitate de comunicare. 

Totodată, am reușit să dotăm toate sălile de clasă cu echipamente 

didactice digitale, fiecare spațiu de învățare deținând în prezent tablă inteligentă, 

laptop și conexiune la internet. 

În anul școlar trecut am continuat implementarea Proiectului ROSE, 

Bac++ și a Proiectului Erasmus +, SALES. 

O mare realizare a anului școlar 2021-2022, a constat în obținerea 

acreditării Erasmus, în Domeniul Educației și Formării Profesionale, care 

conferă anual acces simplificat de finanțare în cadrul Acțiunii – cheie proiecte 

de mobilitate, pentru perioada 2021-2027. 

Felicităm și de aceasta dată echipa de proiect, formată din domnul prof. dr. 

Ghercă Iulian, prof. Neculăeș Ana-Maria Aissa, prof. Juncă Neculai și prof. 

Tudorache Monica. 

De altfel, activitatea desfășurată în cadrul proiectelor va fi detaliată în 

cadrul altor articole. 

Revista „Repere cultural - educaționale” și-a continuat activitatea, în anul 

școlar trecut apărând numerele 7 și 8 ale revistei. 

O primă analiză asupra datelor statistice arată că numărul elevilor este în 

continuă scădere. Astfel, în anul şcolar 2021-2022, numărul total al elevilor şi 

preşcolarilor a fost de 596, comparativ cu anul şcolar precedent de 611 de elevi. 

 

DIN VIAȚA ȘI ACTIVITATEA ȘCOLII 
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La capitolul resurse umane, în anul şcolar au fost încadrate 42 de cadre 

didactice calificate cu studii de specialitate, dintre acestea 32 sunt cadre 

didactice titulare, iar 25 sunt cu gradul didactic I. De altfel, stabilitatea cadrelor 

didactice pe post este unul dintre punctele tari ale unităţii noastre. 

În anul şcolar 2021-2022, s-au obţinut rezultate foarte bune în cadrul 

examenelor naţionale. La clasa a II-a, majoritatea elevilor au răspuns corect la 

itemii de la citit şi scris, iar la matematică aproximativ jumătate dintre ei au dat 

răspunsuri corecte. Elevii claselor a IV-a au răspuns corect, doar în cazul a 

jumătate dintre itemii de la limba română şi matematică. 

La clasa a VI-a, majoritatea elevilor au întâmpinat dificultate în cazul 

itemilor în limba engleză, iar la matematică şi ştiinţe, doar un sfert dintre elevi 

au dat răspuns total. 

La Evaluare Naţională, procentul de promovare a fost de 70%. 

Rezultatele pe discipline sunt prezentate în tabelul următor: 
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Rezultate la examenul de bacalaureat 2022 – seria curentă: 
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 Inserţia 

 Inserţia absolvenţilor din anul 2022 

 
 

 Anul şcolar trecut a fost un an şcolar în care elevii noştri au obţinut 

premii în cadrul concursurilor şcolare. 

 Menţionăm premiul al II-lea obţinut de către eleva Clopoţel Sorana 

Maria, prof. coordonator Petrescu Lidia şi participarea la etapa naţională la 

olimpiada de lectură a elevei Iacob Maria Lorena, prof. coordonator Neculăeş 

Lidia Mihaela. 

 La etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare, s-au obţinut nouă premii şi 

două menţiuni la religie romano-catolică şi la limba şi literatura română. 

 De un real succes s-a demonstrat şi participarea la Concursul de 

matematică „Olimpiada satelor din România”, în cadrul cărora s-au obţinut 

premii şi menţiuni. 

În cadrul concursului Comper, elevii coordonaţi de doamnele profesor 

pentru învăţământul primar Păuleţi Mihaela, Juncă Mihaela şi Juncă Neculai au 

obţinut numeroase premii şi menţiuni. 
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 S-au obţinut premii şi menţiuni în cadrul festivalului „La fântâna 

dorului”, festival organizat de de Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Paşcani. 

 A devenit o tradiţie participarea la proiectul „Avanpremieră pentru 

carieră”, organizat de CCD Iaşi în cadrul promovării ofertei educaţionale. La 

categoria „Promovarea tradiţiei - şcoala”, elevii noştri au fost premiaţi pentru 

filmul de promovare „Start în şcoala mea”. 

 Anul trecut şcolar a constituit şi debutul pentru participările la 

numeroase competiţii sportive. Echipele liceului nostru, coordonate de prof. 

Neculăeş Ciprian au participat la Cupa Siretului, Cupa Prieteniei şi la 

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, unde au obţinut numeroase premii şi 

menţiuni. În cadrul olimpiadei, echipa de fotbal, băieţi, nivel liceal au obţinut 

Locul I la faza locală, iar la faza judeţeană s-au clasat pe locul al II-lea. 
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Looking Back on Education in the 2021-2022 School Year 

 

 
 Thanks to our sustained efforts to ensure a safe school environment, the 

2021-2022 school year was a year in which, in a pandemic context, we were 

able to carry out teaching work in the face-to-face scenario, which led to very 

good results in learning and national examinations and contributed to the well-

being of students and teachers. We have also continued to use the G-Suite 

platform so that teachers and pupils can reinforce their skills in using it and so 

that we have another way of communicating. 

 At the same time, we have been able to equip all classrooms with 

digital teaching equipment, and every learning space now has a smart board, 

laptop and internet connection. 

 During the previous school year we continued the implementation of 

the ROSE Project, Bac++ and the SALES, Erasmus + Project. 

 A major achievement of the 2021-2022 school year, was obtaining 

Erasmus accreditation, in the Field of Education and Professional Training, 

which gives yearly simplified access to funding under the Key Action - 

Mobility Projects, for the period 2021-2027. 

The magazine “Cultural – Educational Milestones” continued its work, 

with issues 7 and 8 of the magazine appearing last school year. 

 In the 2021-2022 school year, very good results were achieved in the 

national examinations. In the 2nd grade, most of the students answered 

correctly to the reading and writing items, and in mathematics about half of 

them gave correct answers. Fourth graders got only half of the items in reading 

and mathematics correct. 

 In the 6th grade, most students had difficulty with the English language 

items and in mathematics and science, only a quarter of students gave full 

answers. 

In the National Assessment, the pass rate was 70%, and in the 

Baccalaureate 2022 the pass rates were 68% for the human profile and 92% for 

the real one. 
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Activitatea nonformală, între inițiativă și implicare 
 

Prof. Axinte Daniela Camelia 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Experiența trăită de mediul școlar în ultimii ani au pus factorii implicați în 

procesul educațional în fața unor provocări nemaiîntâlnite în ultimul sfert de 

veac. Contextul pandemic a afectat destul de profund școala și acest lucru nu 

este valabil doar pentru școala românească, ci pentru școala din toate țările 

aflate sub restricțiile impuse de respectarea unui mediu sanitar de siguranță. Cei 

aproape trei ani în care educația s-a realizat în alte condiții decât cele de 

normalitate se vor resimți, în opinia noastră, încă o bună bucată de vreme. 

Școala nu reprezintă doar însușirea de cunoștințe și conținuturi pentru tânăra 

generație, școala reprezintă și un mediu în care se realizează învățarea unor 

abilități sociale și emoționale și în care factorul uman interacționează direct. 

Din această perspectivă, educației nonformale îi revine un rol important.  

Experiența profesională personală mi-a demonstrat de-a lungul timpului 

că partea de dezvoltare personală a unui tânăr trebuie să înceapă încă din școală. 

Dezvoltarea personală se referă la toate abilitățile pe care un individ trebuie să 

și le însușească. Pentru dezvoltarea armonioasă a unui individ nu sunt suficiente 

cunoștințele intelectuale. El are nevoie să dezvolte abilități sportive, artistice, 

sociale, trebuie să dezvolte empatie și toleranță, comportamente sănătoase, 

înțelegerea mediului în care trăiește. Pentru dezvoltarea acestor abilități care 

completează profilul complet al tinerilor este necesară educația nonformală în 

școală. Și pentru acest lucru este necesară implicarea directă a profesorilor și a 

elevilor deopotrivă.  

Implicarea profesorilor în educația nonformală nu este văzută ca o 

obligativitate, dar este clar că inițiativa și implicarea în activități nonformale 

este o necesitate. Fără a avea titlu de obligativitate, implicarea în activitățile 

nonformale trebuie să fie, așadar, voluntară, dar bine organizată, trebuie să aibă 

obiective educaționale centrate pe învățarea deprinderilor de viață și pe 

pregătirea pentru o cetățenie activă. Într-o primă fază, înainte de proiectare și 

organizare, este nevoie de identificarea nevoilor participanților. Profesorul, ca 

inițiator și proiectant al activităților nonformale, trebuie să le ofere elevilor 

posibilitatea de a dezvolta propriile valori, competențe și abilități. Spiritul de 

echipă, abilitățile de organizare și gestionare a conflictelor, perceperea realității 

înconjurătoare, căutarea și găsirea de soluții în diferite contexte, dezvoltarea 
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încrederii de sine fac parte din competențele interpersonale care trebuie 

urmărite atât în faza de proiectare, cât și în faza de desfășurare a activităților 

nonformale. Ca o concluzie la rolul cadrului didactic în educația nonformală, 

acesta depinde de capacitatea individuală a fiecăruia de a propune probleme 

stimulative în care situația este reală, cu consecințe efective în contextele de 

viață pe care elevii le experimentează. Cadrul didactic este, așadar, un 

facilitator. 

 
 

 În desfășurarea activităților nonformale le revine și elevilor o parte la fel 

de importantă, întrucât în funcție de gradul de implicare al acestora se reușește 

atingerea obiectivelor propuse.  

La Liceul Teoretic Bogdan Vodă, după perioada de restricții datorată 

pandemiei de Covid 19, se dorește și se fac eforturi pentru revenirea la 

normalitate. Elevilor din clasele de liceu le vine destul de greu să inițieze și să 

desfășoare activități nonformale. Noii echipe din Consiliul Școlar al Elevilor îi 

revine provocarea de a reînvia activitatea educativă nonformală. 

După perioada de acomodare și de familiarizare cu noile responsabilități, 

Biroul Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor a trecut la identificarea 

nevoilor și la preluarea ideilor de activități nonformale din rândul colegilor lor. 

Așa s-a ajuns la reorganizarea de noi formule în rândul trupelor de dans și de 

teatru ale liceului. Nevoia de a exersa abilitățile de comunicare în spațiul public, 
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de gândire și de argumentare logică a unei poziții într-o anumită problemă i-a 

motivat pe elevi să ia inițiativa înființării la nivelul școlii a unui Grup de 

dezbateri. Exersarea și dezvoltarea abilităților practice i-a motivat pe elevi să ia 

inițiativa formării unui Grup de Arts and Crafts.  

Privită din perspectiva efectiv participativă, activitatea educativă 

nonformală desfășurată în prima partea anului școlar 2022-2023 la Liceul 

Teoretic Bogdan Vodă, reflectă eforturile conjugate ale profesorilor și elevilor 

de întoarcere la normalitate. Activitățile și proiectele derulate în lunile 

septembrie-noiembrie acoperă o paletă diversificată de activități educative 

extrașcolare. Aceste activități și proiecte au urmărit educația pentru mediu, 

educația pentru un stil de viață sănătos, combaterea bullying-ului, educația 

pentru cetățenie democratică, dezvoltarea abilităților individuale, orientarea în 

carieră etc.  
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Non-formal Activity, Between Initiative and Involvement 

 
   Non-formal activity has been seriously affected by the pandemic 

context. A return to normality requires a reconsideration of the role of the 

teacher in non-formal education for young people. Without being obligatory, 

the involvement of teachers in extracurricular activities is a moral duty of theirs.  
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         Echivalarea creditelor profesionale transferabile 

 
Prof. Neculăeș Ana Maria Aissa 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

În anul școlar 2022-2023, activitatea de echivalare a creditelor 

profesionale transferabile s-a modificat. Documentul care reglementează 

activitatea menționată este OM nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru 

dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.  

Conform documentului de mai sus, recunoaşterea, echivalarea şi 

validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite 

programe şi forme de organizare a formării continue, la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ, se realizează decătre Comisia de mentorat didactic şi 

formare în cariera didactică – CMDFCD. În cadrul Liceului Teoretic 

„Bogdan Vodă” din Hălăucești, această comisie este compusă din prof. 

Neculăeș Ana Maria Aissa, președinte, prof. Balan Petru Doru și prof. 

Juncă Mihaela, membri. Principalele atribuții ale Comisiei de mentorat 

didactic și formare în cariera didactică sunt: 

a) planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul 

formării în cariera  

didactică; 

b) realizarea diagnozei de formare continuă; 

c) stabilirea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru 

personalul didactic,  

d) prin actualizarea periodic a bazei de date privind numărul 

creditelor profesionale  

e) transferabile  acumulat  de  fiecare cadru didactic pe parcursul 

anului şcolar 

precedent, până la data de 31 august; 

f) monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra 

calităţii procesului de     predare-învăţare-evaluare şi a progresului şcolar 

al elevilor; 

g) implementarea standardelor de formare asociate profilului 

profesional al cadrelor  

didactice; 

http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
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h) consilierea cadrelor didactice în procesul de predare-învăţare-

evaluare, inclusive în  

system blended learning/online; 

i) realizarea graficului activităţilor de practică pedagogic şi 

monitorizarea activităţii  

profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ este şcoală 

de aplicaţie; 

j) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specific de mentorat 

didactic pentru  

cadrele didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional 

pentru definitivare în învăţământul preuniversitar; 

k) elaborarea de rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea 

profesională continuă  

şi evoluţia în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea 

de învăţământ. 

 

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar are 

obligaţia legală de a participa periodic la diferite  forme de 

organizare a formării continue, astfel încât să acumuleze, la fiecare 

interval consecutiv de 5 ani şcolari de activitate didactică la 

catedră, calculat de la data promovării examenului de definitivare 

în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, 

fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului 

individual de muncă, în condiţiile legii. Acumularea de 90 de 

credite profesionale transferabile se realizează prin participarea la 

programe de studii organizate de instituţiile de învăţământ 

superior, prin participarea la programe pentru dezvoltare 

profesională continuă şi la alte forme de organizare a formării 

continue. 

Pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept 

condiţiile de formare continuă în următoarele situaţii: 

a) obţinerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a 

gradului didactic I, conform ordinului ministrului de validare a 

rezultatelor pentru gradele didactice II şi I; 

b) absolvirea de către personalul didactic din învăţământul 

preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în 

domeniul de specialitate sau în domeniul ştiinţe ale educaţiei, conform 

documentelor de certificare legal prevăzute; 

c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de 
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doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul ştiinţe ale 

educaţiei, conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program 

postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/ 4 semestre - 120 de 

credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care 

atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline, în 

învăţământul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal 

prevăzute. 

Pentru alte situaţii decât cele prevăzute mai sus, condiţia de 

formare continuă se consideră îndeplinită prin participarea 

cadrelor didactice la programe de studii organizate de  instituţiile  

de  învăţământ superior şi/sau la programe de dezvoltare 

profesională continuă, precum şi prin recunoaşterea rezultatelor 

învăţării în contexte formale, nonformale şi informale. 

Pentru participarea la programe de studii organizate de 

instituţiile de învăţământ  superior, cadrele didactice beneficiază 

de echivalarea în credite profesionale transferabile, după cum 

urmează: 

a) 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în 

intervalul legal prevăzut,  a  unui program de studii masterale într-un 

domeniu diferit de domeniul de specialitate; 

b) 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în 

intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu 

diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre, conform 

documentelor de certificare legal prevăzute; 

c) 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în 

intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu 

diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani - 3 semestre, 

conform documentelor de certificare legal prevăzute; 

d) 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în 

intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu 

diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an - 2 semestre, 

conform documentelor de certificare legal prevăzute. 

Prin participarea la programe de dezvoltare profesională continuă şi 

prin recunoaşterea rezultatelor învăţării în context formale, nonformale şi  

informale,  cadrele  didactice  pot acumula 90 de credite profesionale 
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transferabile. Pentru îndeplinirea condiţiei de formare, fiecărui cadru 

didactic, la nivelul unităţii de învăţământ, prin CMDFCD, i se calculează 

numărul de credite profesionale transferabile dobândite, după formula:  

a) minimum 40 de credite profesionale transferabile dobândite prin 

participarea la programe acreditate; 

b) maximum 35 de credite profesionale transferabile dobândite prin 

participarea la programe complementare; 

c) maximum 15 credite profesionale transferabile dobândite prin 

participarea la programe pentru abilitare funcţională. 

Programele pentru dezvoltare profesională continuă 

complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale 

continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

în domenii complementare specializării, pentru care validarea 

calitativă se realizează prin recunoaştere şi echivalare în credite 

profesionale transferabile  a  competenţelor certificate de 

furnizorul de formare în documente de certificare eliberate ca 

urmare a absolvirii programului. Programele  complementare sunt 

naţionale şi internaţionale. 

Pentru programele complementare, recunoaşterea şi 

echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează de 

către Casa Corpului Didactic de referinţă, prin Comisia de 

echivalare constituită la nivelul acesteia, la solicitarea scrisă a 

unităţii de învăţământ, pentru cadrele didactice care au  absolvit 

programul complementar, potrivit unei proceduri elaborate de 

către Ministerul Educaţiei.  

Echivalarea în credite profesionale transferabile pentru 

programele complementare se  face  anual, pentru programele 

finalizate și absolvite în anul şcolar precedent, la depunerea 

solicitării scrise a unității de învățământ în care sunt încadrate 

cadrele didactice care au absolvit programele complementare. Prin  

programele complementare, recunoscute și echivalate la nivelul 

Casei Corpului Didactic, pentru un cadru didactic se alocă un 

număr maxim de 35 de credite profesionale transferabile, în cadrul  

perioadei legal prevăzute de 5 ani pentru acumularea de 90 de 

credite necesare îndeplinirii condiției de formare continuă.         

În anul școlar 2022-2023 nu sunt programe complementare 

naționale. 

Programele pentru abilitare funcţională  sunt activităţi din 

domeniul educațional și din domenii conexe acestuia, care 
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asigură cadrelor didactice suport pentru autonomia pedagogică 

și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate, de 

tipul: 

- programe de formare /instruire pratică, inclusiv programe de formare 

profesională a adulților;  

- sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, workshopuri; 

-  alte activităţi organizate la nivelul unității de învățământ sau în 

afara acesteia, cu impact asupra stilului pedagogic, pentru care 

validarea calitativă se realizează prin recunoaştere şi echivalare în 

credite profesionale transferabile a competenţelor demonstrate de 

cadrul didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 

Programele pentru abilitare funcţională se desfăşoară în 

unitatea de învăţământ sau în afara acesteia. Recunoașterea și 

echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor 

dobândite de cadrele didactice prin participarea la programe din 

categoria programe pentru abilitare funcţională se realizează, la 

solicitarea scrisă a cadrului didactic, la nivelul unităţii de 

învăţământ, prin Comisia pentru mentorat didactic şi formare în 

cariera didactică. Prin programele pentru abilitare funcțională, în 

cadrul perioadei legal prevăzute pentru acumularea de 90 de 

credite necesare îndeplinirii condiției de  formare continuă de către 

un cadru didactic, pot fi recunoscute și echivalate un număr 

maxim de 15 credite profesionale transferabile. 

În situația în care un cadru didactic a finalizat diferite forme de 

organizare a formării continue, acesta are obligația de a depune 

documente-suport de certificare, însoțite de o cerere privind 

evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru 

personalul didactic, la secretariatul unității de învățământ în care este 

încadrat în anul școlar respectiv, până la data menționată în 

calendarul activităților Comisiei de mentorat. Aceasta validează, după 

evaluare, îndeplinirea condiției de formare prin acumularea 

numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, 

inclusiv prin recunoașterea și echivalarea în credite profesionale 

transferabile a rezultatelor participării personalului didactic la 

programe pentru dezvoltare profesională continuă și pentru evoluția 

în cariera didactică, sau, după caz, certifică numărul de credite 

profesionale transferabile acumulate, pentru intervalul legal 

prevăzut. 
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Situația centralizată privind acumularea numărului de credite 

profesionale transferabile pentru cadrele didactice este prezentată, de 

către Comisia de mentorat, în Consiliul profesoral și validată de 

Consiliul de administrație al unității de învățământ, în perioada 

menționată în calendarul activităților. Pentru cadrele didactice 

pentru care s-a validat îndeplinirea condiției de formare, unitatea de 

învățământ eliberează adeverințe privind acumularea creditelor 

profesionale transferabile, după un model elaborat de Ministerul 

Educației. 

După validare, situația centralizată este comunicată de către 

responsabilul Comisiei de mentorat, inspectorului școlar pentru 

dezvoltarea resurselor umane din Inspectoratul Școlar Județean și 

profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru 

dezvoltare profesională, din Casa Corpului Didactic. 

 

 

 

Equivalence of Transferable Professional Credits 

 
In the 2022-2023 school year, the work of transferable professional 

credit equivalency has changed. The document that regulates the above 

mentioned activity is OM no. 4224 of 6
th

 July 2022 for the approval 

Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru 

dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.  

According to the above mentioned document, the recognition, 

equivalence and validation of the acquisitions acquired by the teaching staff 

through different programmes and forms of organisation of continuous training, 

at the level of each educational establishment, is carried out by the Commission 

for Teaching Mentoring and Training in the Teaching Career - CMDFCD. 

 

 

 

 

http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
http://www.ccd-bucuresti.org/images/PDF/Echivalare_credite/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica%20(1).pdf
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REVEDERE FERICITĂ după 45 de ani 

 
Genoveva Hugeanu,  

absolventă a clasei a VIII-a, promoția 1976 -1977,  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, 

Hălăucești, județul Iași 

 Prolog 
 

Ne-am căutat pe-o aripă de gând 

Și ne-am lăsat purtați de-același vânt ,  

În lumea mare plină de pribegi 

Ne-am amintit c-odat' am fost colegi. 

 

 

Da, am pus tocu'-n aceeași călimară  

Am împărțit a nu știu câta oară, 

De la pătratul alb de sugativă  

La felia de pâine păstrată în tindă. 

 

 

Am șters în doi, chiar trei, cu-aceeași radieră  

Trăind cu toții o epocă, o eră,  

Nu ne dam seama că scriam epopee 

Cu un condei pierdut printre condeie. 

 

 

" - Tu ce-ai adus? " , se-auzea o-ntrebare 

Când suna clopoțelul de pauza mare. 

" - Doar pâine cu majun. ", dădeam să spun,  

Timidă și retrasă, dar cu suflet bun.  

 

 

C-o inimă mai mare decât mine  

Rupeam în două felia de pâine. 

Discret o dădeam celui care n-avea,  

Iar sufletul, ca-n sărbătoare, îmi dansa.  
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O lume minunată  

 

Da, această sărbătoare am vrut s-o retrăim intrând în lumea fără griji, fără 

nevoi, o lume pe care n-am știut poate s-o apreciem la adevărata ei valoare la 

timpul potrivit .  

Ne-am dat întâlnire la Poarta Copilăriei, adică la poarta școlii. Acolo am 

împărțit primele zâmbete, primele mirări, primii fiori, primul salut, prima 

îmbrățișare... A fost Poarta Premierelor! Dac' ar putea vorbi, ne-ar spune: "M-

ați însuflețit!" 

Ne-am îndreptat apoi spre Curtea Copilăriei unde am primit fiecare 

ecusonul pe care era înscris numele din catalog, apoi am împărțit baloanele cu 

heliu. Emoțiile au început să crească la anunțarea programului, ca apoi să se 

intensifice cu fiecare surpriză apărută. 

Cu inima și sufletul de copil, ne-am îndreptat în coloană spre treptele 

școlii. Curtea răsuna de glasurile noastre, care intonau O lume minunată, 

melodia lui Mihai Constantinescu. 
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      Ne-am oprit la baza treptelor, am răsuflat adânc pentru a ne pregăti altor 

emoții: vizita în școală, precedată de-o scurtă introducere, explicând motivația 

prezenței noastre acolo. 

Am ales cuvinte simple astfel încât, la auzul lor, fiecare să se poată 

întoarce în timp: 

 

„Primii ani de școală au înscris în sufletele noastre trăiri, au desenat 

vise, au deschis drumuri pe care, apoi, am mers cu pași tremurânzi sau siguri 

înspre o lume proprie fiecăruia, numită dumnezeiește  DESTIN. 

Acești ani vrem să-i regăsim acum, pășind din nou treptele școlii care 

ne-a unit în cele cinci clase, în care ne reîntoarcem cu mult respect, 

multă recunoștință față de părinți, față de dascăli, dar și față de bădia Aurel, 

tanti Verginica, tanti Lizuca, nea Ghiță , cărora le datoram curățenia și 

căldura sălilor de clasă. 

Îmbrăcați în strai de sărbătoare, cuprinși de nostalgia celor mai 

frumoși ani, vrem să retrăim emoțiile de atunci, fiind însoțiți și sprijiniți de 

minunații noștri dascăli care ne-au format și cărora le exprimăm 

gratitudinea prin aplauzele noastre.  Aceasta este motivația pentru care vă 

rugăm, domnule învățător Juncă, reprezentantul domnișoarei director, prof. 

Lidia Mihaela Neculăeș, să ne deschideți ușa Instituției pe care o 

coordonați astăzi, în calitate de director! Vă mulțumim!” 

 

Clopoțelul a sunat, soneria  "a cântat ", iar noi, la îndemnul atât de cald 

și primitor al gazdei, am urcat treptele cu grijă, ștergându-ne lacrimile de 

bucurie și emoție. Am descoperit o altă școală, o altă lume, un modernism la 

care nu ne așteptam, la care poate râvneam pe-atunci, așa cum acum râvnim la 

băncile cu gaura pentru călimara cu cerneală, la ghiozdanul de carton 

neîncăpător astăzi, pentru a purta cu noi frumusețea și simplitatea acelor ani. 

 

După o vizită în lung și-n lat, în care am lăsat să vorbească în noi fiecare 

crâmpei, în care am înviat momente, am imortalizat clipe, ..., ne-a îndreptat spre 

Careul Copilăriei pentru noi și mari surprize. 

 

Prezent!   -   Absent!   -   Decedat! 

 

Ne-am așezat pe clase. Profesorii diriginți au strigat Catalogul...   Câtă 

emoție! Câtă bucurie să auzim "Prezent !"- rostit cu bucurie de 51 de ori și 

răsplătit cu aplauze de  colegi și cu o urare din partea profesorului diriginte! 

Câtă dezamăgire să sesizăm "Absent!" de 52 de ori, urmat de-o tăcere 
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inexplicabilă! Câtă durere să confirmăm, de 35 de ori, "Decedat!", însoțit de 

lansarea unui balon cu heliu sub privirile noastre îndreptate spre Cer! Îi 

admiram pe cei 10 dascăli prezenți, dar ne gândeam cu recunoștință și la cei 17 

dascăli care ne priveau din veșnicie, precum și la cei 11 îndrumători cărora 

vârsta înaintată sau boala nu le-a permis  prezența în mijlocul nostru.  

 

După ce am parcurs cele cinci cataloage, ne-am unit în gânduri și simțiri 

într-un moment de reculegere, în care am trecut prin inimă și suflet toate 

amintirile frumoase care ne leagă de scumpii noștri colegi și dascăli decedați 

care formează Comunitatea noastră Celestă.  

Am simțit în acele clipe că pământul se-ntinde pân' la Cer sau ... Cerul a 

coborât pe pământ!  Era un Crăciun spre sfârșitul lui august! 

 

Hora Copilăriei 

 

După momentele de reculegere, ne-am dat mâna în Hora Copilăriei. 

Având în vedere dorința noastră de-a sărbători Copilăria, fiecare clasă a primit 

un nume de poveste. Așadar: clasa a VIII-a A s-a numit Alunelu', B  - Bobocelu', 

C  - Ciupercuța, D  - Derdelușu', A6  - Grăbiții . Clasa A6 e clasa 

experimentală formată din copiii care au mers la școală la 6 ani, având 

învățătoare pe doamna Viorica Atudorei care încă e în viață. 

Am cântat Hora Copilăriei, fiind ajutați, la microfon, de mult 

stimata noastră profesoară de muzică, doamna Doina Atomei. Am dansat pe 

melodia Horei Unirii, retrăind momentele  sărbătorilor din Copilărie. 

 

 

Noi, colegi de generală , 

Am venit la școală iară, 

Să serbăm cu bucurie  

Anii din Copilărie. 

Unde vine Alunelu' 

Se prinde și Bobocelu', 

Ciupercuța dă mânuța,  

Derdelușu' ne dă huța. 

 

Nici Grăbiții nu se lasă, 

Se prind în hora aleasă, 

Ei țin pasul de minune.  

Astăzi toate merg pe strune . 
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Poftiți, dascăli de onoare! 

Hora-i pentru fiecare. 

Stânga, dreapta pe călcâi , 

Acum suntem toți copii! 

 

Cu emoții mână-n mână , 

Cei ce suntem împreună, 

Ne-amintim cu nostalgie  

Hora din Copilărie. 

Grăbiții, să țină pasul! 

Alunelu', bate Asul! 

Boboceii merg pe strună  

Cu Ciupercuțe de mână.  

 

Derdelușu', prin urmare, 

E și el la sărbătoare.  

Chiar de-i vară, se menține,  

Prin amintiri ca și tine! 

Străbătând cu biruință  

Fiecare-n felul lui, 

Uniți toți într-o dorință,  

Ne pierdem în gând haihui.  

 

Să rămânem mână-n mână  

Cei ce-avem inima bună! 

Doar așa putem menține  

Hora din Copilărie! 

Gânduri bune și curate  

Să le ducem mai departe, 

Și s-ajungem veterani  

Chiar și la suta de ani!   

 

Mulțumim, Doamne! 

 

La ora 11 eram în biserică la Liturghia de mulțumire pentru VIAȚĂ, 

pentru tot ce-am primit în acest minunat DAR!  Da, viața e un dar sublim făcut 

din mai multe daruri. Acestea le-am evidențiat în Ofertoriul memorabil, 

oglindind Copilăria noastră prin copiii lui Dumnezeu:  
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 - Miruna Mihăică și Rareș Gurgu, care ne-au amintit de Prima noastră 

Sfântă Împărtășanie, oferind Ciboriul și Potirul; Miruna a fost îmbrăcată într-o 

rochie lungă  albă, fiind încinsă la brâu cu pamglică bleu; pe cap avea o 

coroniță simplă din flori albe. Rareș a purtat un costum național pe bleu, iar în 

loc de bârneață a avut o panglică tricolor; 

- Pionierii noștri, Mădălina Gurgu și Vladimir Scripcaru, au oferit Biblia 

și lumânarea -Lumina Duhului Sfânt  - hrană și călăuză pentru sufletele noastre; 

- Citirea, Scrierea,  Aritmetica stau la baza educației noastre. De aceea,  

Antonia Mihăică a oferit Abecedarul; Luca Clopoțel  - tocul cu peniță, călimara 

cu cerneală și celelalte rechizite școlare care umpleau plumbuiera noastră în 

Copilărie; Rebeca Bișoc a oferit numărătoarea. Toți trei au fost îmbrăcați în 

uniformele pe care le-am purtat noi în clasele primare. 

- Denisa Mihăică și Alin Scripcaru, îmbrăcați în uniformele noastre din 

clasele V - VIII, au simbolizat traiul nostru, oferind turtele pe plită și 

mămăliguța, alături de legumele și fructele de sezon, care umpleau mesele 

noastre în Copilărie. 

- Noi, cu astea am crescut! 
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Toată Liturghia a fost o continuă emoție: de la anunțul sărbătoririi celor 

45 de ani de la terminarea școlii gimnaziale, trecută prin prima lectură citită de 

domnul profesor Vicențiu Ciocan, care a cântat și psalmul, lectura a doua citită 

de colega noastra, Maria Florea, ALELUIA, magistral interpretat de corul " 

Sfânta Cecilia " al comunității noastre, Evanghelia atât de potrivită pentru acea 

zi, cuvântul de învățătură ținut de părintele Cristian Clopoțel, fiul satului, care a 

celebrat Liturghia, rugăciunea credincioșilor citită de colega noastră, Angela 

Baron, ofertoriul, comuniunea urmată de tradiționalul LA MULȚI ANI, cântat de 

toată lumea din biserică, până la binecuvântarea solemnă  - cireașa de pe tort!  

Am venit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce am primit, însă am 

primit iar ÎNSUTIT, motiv pentru care ne-am propus să ne revedem peste cinci 

ani ca să-i remulțumim Domnului. 

După Liturghie, am făcut câteva poze în biserică, apoi poza de grup pe 

treptele bisericii, zâmbind, nu doar obiectivului, ci și VIEȚII. 

 

Prânz festiv   -   Cântec, joc și voie bună  

 

Ne-am îndreptat apoi spre Casa de nunți pentru petrecere. Un prânz festiv 

la care nu au lipsit cornulețele de casă  și faimoasa prăjitură Albă – ca - Zăpada, 

care ne-au reîncântat papilele gustative, grație colegelor noastre, Cristina 

Mocanu și Iuliana Pal. Ne-am mai bucurat de palinca din Ardeal adusă de 

colegul nostru, Mihai Stoica, de vinul și cognacul (producție proprie), aduse de 

colega noastră, Emilia Mocanu și de soțul ei, Victor Gîrboiu. Am degustat 

pentru prima oară, mulți dintre noi, măsline roșii de Sicilia, aduse de mine din 

Franța... am savurat murături de casă la friptură, oferite de Silvia și Petru 

Neculăeș. Nu au lipsit, desigur, tradiționalele sarmale aduse de restaurantul 

Bradul din Roman . 

Am cântat, am dansat pe muzică de petrecere, având ca DJ pe domnul 

profesor Ionel Olaru și pe domnul învățător Neculai Juncă. (În acea zi a purtat 

dublă caschetă. Felicitări!) 

 

Mulțumiri 

         Vreau să mulțumesc, pe această cale, tuturor colegilor care au salutat și 

onorat inițiativa mea: Iuliana Pal, Angela Vîntur, Vicențiu Omușoru, Emilia 

Mocanu, Angela Ciobanu - din C; Crescenția Mitrică, Rodica Neculăeș, Angela 

Susanu, Angela Petrila, Lucian Mitrică, Mihai Ichimaș, Alois Gurgu, Eugenia 

Gica Bursuc, Dănuț Mitran, Cristina Mocanu, Angela Baron, Romeo Petrila, 

Iulian Tălmăcel, Lucia Moraru, Gabriela Florea, Maria Ichimaș, Carol Mihăică, 

Mariana Mia Mărtinică, Rodica Bohotineanu, Gabriela Imbrea, Isidona 
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Neculăeș, Silvia Ghiuzan, Petru Neculăeș- din D; Elisabeta Gurgu, Ana Balan, 

Mihai Stoica, Maria Petrila, Angela Bișoc, Cecilia Gurgu (soția lui Ioan Gurgu, 

decedat), Silvia Grigore, Eusebiu Neculăeș, Valentin Mihălcuț, Maria Petrila 

(soția lui Silvestru Petrila, decedat), Vladimira Gurgu, Silvia Vîrgă, Gabriela 

Neculăeș, Elena Lucaci, Petru Neculăeș - din B; Ion Neculai, Ion Balint, Eugen 

Andrieș, Gabriela Antonică (soția lui Mihai Antonica, decedat), Maria Florea, 

Iuliana Andrieș. 

Mulțumiri sincere doamnelor profesoare: Doina Nicoleta Ancuța, Valeria 

Pop, Doina Atomei, Marilena Chirilă, Ana Acatrinei, Eugenia Clopoțel și 

domnilor profesori: Ionel Olaru, Vicențiu Ciocan, Petru Ciobanu, Nicolae 

Culbec pentru prezența emoționantă. 

În mod cu totul special, vreau să mulțumesc colegei mele de bancă, 

Tatiana Pleșca Clopoțel, cu care am mers mână-n mână încă din prima 

clipă,  împărțindu-ne atribuțiile,  sfătuindu-ne în toate, astfel încât, sărbătoarea 

să fie cât mai frumoasă și accesibilă tuturor. 

Mulțumiri sincere părintelui paroh, Anton Daniel Lucaci, care a susținut 

proiectul, ne-a încurajat, a celebrat liturghia de luni pentru colegii și dascălii 

noștri decedați  - Comunitatea noastră Celestă - formată din colegii : Bejan 

Teodor, Bișoc Isidor, Brudaru Maria, Ciubotariu Iulian, Dămoc Francisc, 

Lucaci Vasile, Mocanu Sabin, Neculai Teodor, Omușoru Florin, Antonică 

Mihai, Ghiujan Florinel, Neculăeș Ioan, Neculăeș Pavel, Zăpodeanu Ionel, 

Bacalu Neculai, Bișoc Alois, Giurgică Maria, Petrila Sebastian, Trefaș Iosif, 

Gurgu Ioan, Antonică Francisc, Bursuc Angela, Ciobanu Florentina, Dogaru 

Iosif, Goga Vasile, Antonică Alois, Petrila Silvestru, Blaj Mihai, Pal Fabian, 

Antică Fabian, Bejan Alois, Bejan Iosif, Gheț Alois, Vîntur Frenț și dascălii: 

Petrescu Elena, Petrescu Vasile, Cobzaru Aurel, Iosub Iosefina, Lungu Cecilia, 

Tărîță Mărioara, Macovski Valerian, Cozma Eugen, Mihoc Florin, Hodea Carol, 

Platon Silvia, Mihai Angela, Grozavu Nicolae, Atudorei Petru, Onișoru 

Dumitru, Galan Ioan, Jaliuc Liuba. 

Menționez, cu multă recunoștință, colegii care au participat la pregătirea 

Casei de nunți pentru ca aceasta să arate ca-n sărbătoare: Toma Sociu 

(soțul colegei noastre, Angela Susanu), Carol Mihăică, Vicențiu Omușoru, 

Angela Baron, Cristina Mocanu, Angela Ciobanu -  din C, Dănuț Mitran, 

Iuliana Pal - care ne-au hrănit la amiază, ca să nu mai mergem acasă sau să 

venim cu traista cu merinde după noi, Lucian Mitrică, Silvia Neculăeș și soțul 

ei,  Petru Neculăeș - din B. 

Un mulțumesc din inimă adresez colegilor care au participat la 

pregătirea cadourilor pentru dascăli: Maria Petrila din A6, Silvia Neculăeș, 

Cristina Mocanu, Silvia Vîrgă, Elena Lucaci, Angela Ciobanu - din C, Dănuț 
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Mitran, cât și colegilor care au pregătit aperitivul: Angela Susanu, Eugenia Gica 

Bursuc, Angela Baron, Silvia Neculăeș, Angela Ciobanu - din C. 

Mulțumiri surorilor franciscane, Mihaela și Daniela, copiilor de la 

ofertoriu și părinților lor, Corului "Sfânta Cecilia", care a făcut liturghia un 

spectacol de suflet, în care mai sunt și azi! 

Mulțumiri croitoresei noastre de suflet, tanti Tereza Mitran. 

Ce să mai zic de părintele Cristian?  A fost un copil al lui Dumnezeu... 

care l-a reprezentat pe Dumnezeu și l-a adus în sufletul fiecăruia dintre noi, 

pentru a-i mulțumi în taină. 

Mulțumiri DJ-lor pentru atmosfera sărbătorească: domnului profesor 

Ionel Olaru și domnului învățător Neculai Juncă. 

Mulțumiri surorii mele, Tereza Mitrică, și familiei ei. Toți au fost alături 

de mine de la început și până la sfârșit, ajutându-mă în lucruri mărunte, dar 

importante, necesare și urgente. 

Mulțumiri sincere Primăriei Hălăucești, care ne-a oferit localul Casei de 

nunți pentru petrecere. 

Mulțumiri tuturor celor care au participat la liturghie și s-au rugat 

împreună cu noi,  care au contribuit de aproape sau de departe la reușita acestei 

sărbători! Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare în parte și să le fie alături 

mereu! Dacă am uitat pe cineva, rog iertare, iar de la Domnul să primească 

binecuvântare! 
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După cum vedeți, am avut în jurul meu o armată de îngeri care m-a ajutat 

ca sărbătoarea noastră să fie cât mai frumoasă. Aceasta-i dovada că 

ÎMPREUNĂ putem face Lumea cu adevărat Minunată! (foto 

https://alexandrupitiruti.smugmug.com/Promotie-21082022/n-FXDRKT ) 

Am muncit la acest proiect 1 an și 8 luni, am investit mult suflet, dar nu 

regret nimic, dimpotrivă, mă bucur că am reușit să aduc o rază din soarele meu 

sufletesc pe fața fiecărui participant la sărbătoare! S-a meritat! Domnul fie 

lăudat! Șapte vieți dac' aș avea și tot nu aș termina de scris despre acea zi: ceea 

ce am trăit, simțit, vibrat și exprimat fiecare dintre noi.  

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumirea lăuntrică  

 

 

Frumos a fost și înc' o să mai fie    

Când visul se topește-n nostalgie, 

Când timpul dă 'napoi scriind poveste, 

Când sufletul din nou copilărește. 

 

 

A fost un timp, o zi, și-o să mai fie 

Ori de câte ori devenim o hârtie  

Pe care scriem în cuget și simțire:  

Suava, dulcea mea Copilărie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alexandrupitiruti.smugmug.com/Promotie-21082022/n-FXDRKT
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Happy Goodbye - After 45 Years 

 

 
 What could be nicer than a reunion with schoolmates and teachers after 

45 years!? 

 This thought was nurturing in my heart and it didn’t leave me until I 

developed it and made it a reality. So, after hard work, supported by an army of 

angels made up of friends, former colleagues, family members, and with God’s 

help, the reunion project took shape. 

 On 21
st
 August 2022, the courtyard of Bogdan Vodă Theoretical 

Highschool became a land of childhood, emotions, joy and memories. Waving 

colourful balloons and singing a song from our childhood, we, former school 

children, accompanied by our former teachers, stepped on the school’s 

threshold... after 45 years. 

 We visited the school, being pleasantly surprised by the modernism that 

has transformed it, by the pleasant ambience with which we were greeted. After 

spending some time in the schoolyard, we headed to the church, where we 

attended the liturgy to thank God for the gift of life, for this celebration. 

 The time of communion continued with the serving of lunch, with 

moments of songs, dance and good cheer. 

 We parted with many memories gathered in our hearts and the promise 

that we would meet again in five years. 
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Festivalul toamnei 

Ediția I 
 

Prof. Axinte Daniela Camelia 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești  

 

 Ideea acestui proiect educativ s-a născut din dorința de a marca 

anotimpul de toamnă în toată splendoarea și generozitatea sa. Frumusețea 

acestui anotimp rezultă din bogăția de culori cu care ne încântă natura și 

contrastele cromatice, variațiile de tonuri de la verde plin la galben intens, 

galben pal, portocaliu și roșu ruginiu.  

Totodată toamna este anotimpul cel mai bogat, anotimpul în care cei ce 

muncesc pământul își strâng roadele strădaniei lor. Este anotimpul când în aer 

plutesc mirosuri și arome îmbătătoare de struguri copți, mere și gutui aurii, iar 

gospodinele se întrec în rețete gustoase și variate de gemuri, dulcețuri și 

conserve de legume care mai de care mai gustoase. 

Toamna este anotimpul schimbărilor în natură când soarele se străduiește 

să încălzească, dar nu mai are putere, când ziua și noaptea se întrec în lungime 

și are câștig de cauză cea din urmă. 

Toate aceste elemente care definesc toamna au stat la baza 

proiectului ,,Festivalul toamnei”. Proiectul s-a adresat tuturor ciclurilor de 

învățământ din liceul nostru și a reunit forme și tipuri de activități extrem de 

variate potrivite cu vârstele, capacitățile de înțelegere și creativitatea elevilor. 

Alături de elevi s-au aflat profesorii, profesorii de învățământ primar, profesorii 

educatori și părinții.  

Scopul proiectului rezidă în dorința de a realiza consolidarea 

parteneriatului școală-familie, stimularea imaginației și a creativității elevilor, 

stimularea simțului practic și a spiritului de echipă la elevi. 

Chiar dacă activitățile propriu-zise incluse în proiect s-au desfășurat pe 

parcursul unei singure zile, pregătirea lor, în sine, a presupus mai mult timp.  

Activitățile preșcolarilor s-au desfășurat sub titlul generic de Roadele 

toamnei și s-au concretizat într-o paradă a costumelor, concurs de poezii, 

dansuri, cântec, joc și voie bună, iar la final toți s-au ales cu o degustare a celor 

mai gustoase preparate cu miros de toamnă. 

Elevii ciclului primar au petrecut în cadrul unui carnaval al fructelor și al 

jucăriilor de toamnă, au defilat în costume anume confecționate pentru a marca 

toamna, s-au bucurat  
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într-un cuvânt de tot ceea ce toamna le-a dăruit. Sălile de clasă ale elevilor de 

învățământ primar au devenit adevărate ateliere de creație în care au fost 

amenajate colțuri tematice și s-au desăvârșit jucării și obiecte de decorațiuni 

remarcabile prin originalitate și ingeniozitatea cu care ele au fost modelate.  

Pentru elevii din clasele de gimnaziu acest proiect educativ a dat frâu 

liber imaginației în care pot fi trăite bucuriile toamnei, a modului în care poate 

fi surprinsa și folosită bogăția de culori. În unele săli de clasă s-au creat imagini 

idilice ale anotimpului din care nu lipseau bunătăți cu miros de toamnă și unde 

părinții și elevii au reînviat tradiții aproape apuse.    

Elevii din Consiliul Școlar al elevilor din cadrul liceului Teoretic Bogdan 

Vodă au configurat activitățile în care s-au implicat elevii din ciclul liceal și nu 

numai. Clasa mea, cea mai frumoasă toamnă, un concurs de amenajare 

tematică, Candy hunting, Te laud în cuvinte, toamnă!, un concurs de creație 

literară și Copacul gândurilor bune, sunt activitățile elevilor de liceu care au 

presupus implicare și mobilizare.  

Dintr-un asemenea proiect atât de frumos și elaborat nu putea lipsi sportul. 

El a fost prezent printr-un campionat de fotbal desfășurat sub titlul Cupa 

toamnei.   

Evaluarea implicării, a creativității și originalității a revenit unei comisii 

alcătuită din echipa de manageri și profesori ai liceului. 

Succesul de care s-a bucurat acest proiect ne motivează să-l repetăm și în 

anul următor și să-l promovăm de la un proiect desfășurat la nivel local la un 

proiect care să se desfășoare la nivel județean. 

 

 

 

Autumn Festival 

The 1st Edition 

 

The idea for this educational project was born out of a desire to mark the 

autumn season in all its splendour and bounty. The project was aimed at all the 

educational cycles in our high school and brought together extremely varied 

forms and types of activities suited to the ages, comprehension abilities and 

creativity of the students. Alongside the pupils were teachers, primary school 

teachers, kindergarten teachers and parents.  

The success of this project motivates us to repeat it next year and to 

promote it from a local to a county-wide project. 
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„Artterapia - Arta terapiei, terapia artei”  
 

prof. Mihaela Juncă 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, Iași 

 

 

Între anii 2007 - 2011, Liceul Teoretic 

Bogdan Vodă Hălăuceşti a fost inițiator și a 

coordonat un proiect național on-line, care reunea 

cadre didactice din toate colțurile țării, preocupate 

de terapia prin artă. Pe parcursul celor patru ediții 

au fost realizate sute de activități, site-ul 

Artterapia facilitând schimburile de experiență și 

valorizand ideile creative.   

Ajuns la cea de-a patra ediţie, Proiectul "Artterapia - arta terapiei, terapia 

artei" a fost inclus în "Calendarul activităţilor naţionale extraşcolare, pentru 

anul şcolar 2009 - 2010" la pagina 12, poziția 62 și aprobat de M.E.C.T.S. Era 

parte componentă a Programului de Integrare Şcolară şi îşi propunea să 

deschidă căi de comunicare şi de prezentare a activităţii didactice de utilizare a 

diverselor forme de terapie prin artă - terapie de expresie, dramaterapie, 

cromoterapie, aromaterapie etc - combinate cu terapia ocupaţională constând în 

confecţionarea de obiecte, de jucării, realizarea unor colaje, tablouri cu 

materiale refolosibile sau din natură. 

Inițiatorii Proiectului au fost Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, 

Școala Specială Târgoviște, jud. Dâmbovița și Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș. Proiectul Artterapia s-a bucurat de susținerea unor 

foruri importante: Asociația RENINCO România (Reţeaua de Informare şi 

Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor cu CES),  Organizația 

“Salvați Copiii”,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

Proiectul însuma experienţa individuală a unor cadre didactice, valorifica 

disponibilitatea resurselor implicate şi promova cooperarea dintre participanţi, 

schimbul de experienţă, prezentarea aspectelor deosebite din cadrul activităţilor 

extracurriculare realizate, doridu-se în același timp, să fie o tribună virtuală a 

celor dedicați profesiei de dascăl, o punte de legătură rapidă şi eficientă!  

Deși conceput ca un site de nișă, pagina web a Proiectului avea 

numeroase accesări din țară și din străinătate, fiind contorizate în statisticile de 

trafic peste 100 000 de accesări.  

http://liceulhalaucesti.ro/arterapia/arterapia/materiale/artterapia-old/index.htm
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Pornind de la analiza de nevoi a unității noastre, de la necesitatea 

elaborarea unei strategii de integrare a elevilor care aparțin grupurilor 

vulnerabile: mediu rural, venituri financiare foarte reduse, familii dezorganizate, 

părinți plecați în străinătate, elevi sosiți din străinătate cu probleme de adaptare, 

echipa de proiect își propune o reluare a tematicii activităților propuse anterior. 

 

Argument  

Pentru a ne putea exprima avem nevoie de multe ori de un mediu care să ne 

ajute, să ne dea încredere, să ne valorizeze şi să corespundă nevoii de 

comunicare.  

Acest proiect educaţional îşi propune să faciliteze schimbul de experienţă 

între cadrele didactice şi grupurile de elevi, cunoaşterea interpersonală prin 

intermediul produsului finit şi colaborarea în grup, deschizând punţi de 

prietenie între participanţi. Efectul constă într-o mai bună socializare, creşterea 

performanţei, relaţionare şi comunicare adecvată vizându-se îmbunătăţirea 

propriului comportament. 

Proiectul pune în practică principiile „egalizării şanselor” şi a 

„normalizării”, valorificând resursele umane şi materiale existente la nivel 

instituţional şi local şi se doreşte a fi un model de utilizare a diverselor forme de 

terapie prin artă (de expresie, dramaterapie, cromoterapie, aromoterapie, 

meloterapie) combinate cu cea ocupaţională. 

 

Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi interrelaţionare prin artterapie între 

copii şi între copii şi adulţi din instituţiile implicate în proiect. 

 

Obiective specifice: 

1. Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin artterapie; 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţii de a înţelege şi 

transmite intenţii, gânduri, sentimente, prin limbajul literar, plastic, artistic 

etc; 

3. Organizarea activităţilor în funcţie de calendarul propus; 

4. Antrenarea cadrelor didactice în utilizarea cromoterapiei, meloterapiei, 

dramaterapiei, aromoterapiei, terapiei ocupaţionale etc.  în recuperarea 

copiilor; 

6. Acordarea şanselor de aplicare a artterapiei şi pentru copiii cu dizabilităţi. 

 

Grup ţintă:  • preșcolarii și  elevii claselor CP – XII; 

• părinţii acestora; 
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• învăţători, profesori; 

• reprezentanţi ai comunităţii locale, mass-media etc. 

Durata proiectului: otombrie 2022 - iunie 2023 

 

Activităţi: 

1. „Festivalul Toamnei” 

Data de desfăşurare: 21 oct. 2022 

Locul desfăşurării: sala de clasă, biblioteca școlii, curtea școlii; 

Participanţi: cadrele didactice şi elevii înscrişi în proiect 

Descrierea activităţii:  

- Terapie ocupaţională (realizarea unor standuri cu fructe și legume de 

toamnă felicitări, colaje, tablouri din frunze şi flori presate, seminţe, etc.); 

 - Meloterapie (cântece de toamnă); 

- Terapie prin vestimentaţie - design vestimentar (vestimentaţie şi accesorii 

proiectate şi/sau realizate cu materiale refolosibile şi nu numai, ORIGAMI, 

eco-fashion); 

 - Terapie prin dans (dans modern, dans tematic, dans popular); 

 - publicarea pe site a activităţilor realizate şi primite de la parteneri 

Responsabil: cadrele didactice îndrumătoare  

Beneficiari: toţi copiii implicaţi în proiect 

Modalităţi de evaluare: expoziţii cu lucrările realizate, prezentări Power 

Point, diplome pentru „Cea mai frumoasă clasă” 

 

2. „Magia sărbătorilor de iarnă” 

Perioada de desfăşurare: luna decembrie 

Locul desfăşurării: sala de clasă, centru de documentare şi informare al 

şcolii, Căminul Cultural; 

Participanţi: cadrele didactice şi elevii înscrişi în proiect 

Descrierea activităţii:  

- Terapie ocupaţională (realizarea unor felicitări, ghirlande, obiecte 

decorative, coronițe, colaje, împodobirea brazilor și amenajarea sălilor de 

clasă, tablouri din frunze, flori presate, seminţe, aranjamente din conuri și 

crenguțe de brad etc.); 

- Meloterapie (colinde de Crăciun, serbări); 

- Terapie prin vestimentaţie - design vestimentar (vestimentaţie şi accesorii    

proiectate şi/sau realizate cu materiale refolosibile şi nu numai, pentru 

serbare); 

- Terapie prin dans (tradiții de Anul Nou, dans modern, dans tematic, dans 

popular); 
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- Dramaterapie („Capra”, „Ursul”, „Mălăncuțele” etc.) 

- publicarea pe pagina de Faceboock a instituției a activităţilor realizate; 

Responsabil: cadrele didactice îndrumătoare  

Beneficiari: toţi copiii implicaţi în proiect 

Modalităţi de evaluare: serbări, expoziţii cu lucrările realizate, prezentări 

Power Point 

 

3. „La mulţi ani, măicuţa mea!” 

Perioada de desfăşurare: luna martie 

Locul desfăşurării: sala de clasă, centru de documentare şi informare al 

şcolii, Căminul Cultural; 

Participanţi: cadrele didactice şi elevii înscrişi în proiect 

Descrierea activităţii:  

- Terapie ocupaţională (realizarea unor felicitări, colaje, tablouri din frunze 

şi flori presate, seminţe etc.); 

- Meloterapie (cântece închinate mamei, serbări); 

- Terapie prin vestimentaţie - design vestimentar (vestimentaţie şi accesorii   

proiectate şi/sau realizate cu materiale refolosibile şi nu numai, eco-fashion); 

- Terapie prin dans (dans modern, dans tematic, dans popular); 

- Dramaterapie (scenete, fragmente din piese de teatru) 

- publicarea pe site a activităţilor realizate şi primite de la parteneri 

Responsabil: cadrele didactice îndrumătoare  

Beneficiari: toţi copiii implicaţi în proiect 

Modalităţi de evaluare: serbări, expoziţii cu lucrările realizate, prezentări 

Power Point  

 

4. „Paştele la români” 

Perioada de desfăşurare: luna aprilie 

Locul desfăşurării: sala de clasă, centru de documentare şi informare al 

şcolii, Căminul Cultural; 

Participanţi: cadrele didactice şi elevii înscrişi în proiect 

Descrierea activităţii:  

- Cromoterapie (încondeierea ouălor, realizarea unor icoane, colaje sau alte  

lucrări religioase folosind instrumente şi tehnici de lucru diverse); 

- Terapie ocupaţională (modelarea din lut sau plastilină şi încondeierea 

ouălor, felicitări pascale); 

- publicarea pe site a activităţilor realizate şi primite de la parteneri   

Responsabil: cadrele didactice îndrumătoare  

Beneficiari: toţi elevii implicaţi în proiect 
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Modalităţi de evaluare: expoziţii cu lucrările realizate, prezentări Power 

Point, portofolii, publicarea unor imagini reprezentative de la activități  

 

Mediatizare şi diseminare: 
a) promovarea şi popularizarea proiectului (luna octombrie 2022)  
b) înscrierea partenerilor în proiect; 
c) organizarea activităților;  
d) evaluarea activităților și acordarea premiilor; 
f) publicarea unor imagini pe site-ul liceului și pe pagina de facebook     
http://www.liceulhalaucesti.ro 
https://www.facebook.com/liceulteoretic.bogdanvoda  
g) informări pe pagina de facebook despre demararea unei noi ediţii a 

proiectului 
f) realizarea unui site pentru proiect  
Rezultate aşteptate:   

- Participarea elevilor într-un număr cât mai 

mare;  

- Comunicare pe pagina de facebook a liceului; 

- Dorinţă de participare şi la o ediţie următoare; 

 

Cu speranța regăsirii unora dintre vechii noștri 

colaboratori, dar și a cooptării în proiect a unor noi 

colegi, ARTTERAPIA își deschide din nou porțile.  

 

 

“Artterapia - The Art of Therapy, Art Therapy “ 

Between 2007 and 2011, Bogdan Vodă Theoretical Highschool in 

Hălăucești was the initiator and coordinator of a national online project that 

brought together teachers from all over the country, concerned with art therapy. 

During the four editions, hundreds of activities were carried out, the Artterapia 

website facilitating exchanges of experience and enhancing creative ideas. 

The project combined the individual experience of some teachers, 

makes the most of the resources involved and promoted cooperation between 

participants, exchange of experience, presentation of the special aspects of the 

extracurricular activities carried out, and at the same time aimed to be a virtual 

forum for those dedicated to the teaching profession, a fast and effective bridge!  

Hoping to find some of our old collaborators, but also of co-opting new 

colleagues in the project, ARTTERAPIA opens its doors again 

http://www.liceulhalaucesti.ro/
https://www.facebook.com/liceulteoretic.bogdanvoda
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Compufest 2022 - 

Festival Cultural Interșcolar 

 
Prof. Monica Tudorache 

Liceul Teoretic Bodgan Vodă Hălăuceşti, Iaşi 

 

Activităţile din cadrul partneriatelor şi proiectelor europene şi 

internaţionale derulate împreună cu elevii din unitatea noastră de învăţământ 

sunt “ferestre” către imaginaţie şi creativitate, competență comunicativă, 

deoarece aceştia folosesc toate abilitățile lingvistice deja dobândite, le oferă 

posibilitatea de a-şi forma caracterul și modela trăsăturile de personalitate 

precum: politețe, toleranță, încredere în sine, sunt o oportunitate de implicare 

personală și de dezvoltare a abilităților de lucru în grup.  

În anul şcolar curent, prima activitate de acest fel a fost participarea la 

Festivalul Cultural Interșcolar - Compufest 2022, găzduit de către Școala 

Seth Anandram Jaipuria, Vasundhara, Ghaziabad, India, derulat în perioada 

11 – 12 noiembrie 2022. Compufest este un festival IT şi este sărbătorit 

alternativ cu festivalul cultural Melange. Festivalul tehno-cultural a primit 

participanți virtuali din întreaga lume, peste 50 de școli la nivel național și 

internațional, implicând 1200 de elevi.  Activităţile numeroase şi variate au avut 

drept scop dezvoltarea abilităților digitale, literare și estetice ale participanților. 

Pe de o parte, evenimente precum 24 Hrs Hackathon în asociere cu Rancholabs 

(IIT Delhi), Cryptic Hunt, Virtual Warriors, A-Maze-D, Third Dimension, IM 

Bot, Frontend, Codverse, Digidreamers etc. au testat curajul studenților în 

ideație, design thinking și computer, pe de cealaltă parte, Turn Coat, Quizziz, 

Toontastic, Decoupage, Concord etc. au captat imaginația studenților spre a-şi 

dezvălui abilitățile oratorice și artistice. 

 Elevii Anca Petrila şi Eoden Pîrlea, de la clasa a X-a A, au participat la 

secţiunea Posteretti (International Cathegory) în cadrul căreia au avut de 

realizat, fiecare, câte un poster care să înfăţişeze unul dintre Obiectivele 

Dezvoltării Durabile. Sub îndrumarea dnei profesor Aissa-Ana-Maria Neculăeş, 

cei doi participanţi au realizat posterele, alegerile lor oprindu-se la obiectivul 

Fără sărăcie (Eoden Pîrlea), respectiv, Acţiune Climatică (Anca Petrila). Elevii 

noştri au obţinut locul al III-lea, alături de o şcoală din Indonezia, locul I fiind 

ocupat de o şcoală din Macedonia, iar cel de al II-lea de una din Abu Dhabi.  
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Participarea la acest eveniment a dat elevilor posibilitatea de a produce o 

lucrare care este reală și va fi măsura competenței lor lingvistice, digitale, şi nu 

numai, la momentul respectiv. Activitatea a combinat procesul și produsul, a  

 
 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. MONICA TUDORACHE 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    117 

reunit abilitățile lingvistice, digitale, etc., le-a dat posibilitatea de a folosi 

cunoștințele și tehnicile dobândite în cadrul diferitelor ore de curs, de a aduna 

aceste cunoștințe şi de a le prezenta într-o viziune personală.  
 Festivalul Compufest 2022 și-a propus să celebreze excelența și 

colaborarea cu o multitudine de evenimente menite să provoace mințile 

savanților, artiștilor și entuziaștilor în devenire. Organizatorii susţin necesitatea 

creării unor astfel de platforme pentru a oferi generației de astăzi oportunități 

abundente în care aceștia pot câștiga experiență substanțială, pot prezenta 

abilități, analiza și evalua rezultatele și descoperi aptitudinile personale. 
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Compufest 2022 

Inter School Cultural Fest 
The current paper contains some details about our students’ participation 

in the Inter School Cultural Fest - Compufest 2022 held on 11
th

 – 12
th

 

November, 2022, organised by Seth Anandram Jaipuria School, Vasundhara, 

and Ghaziabad, India. Our students placed third in the Posteretti (International 

Category) section.  
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Erasmus+ SALES - Mobilitatea din Cehia 

 
Beţi Patricia, elevă, clasa a XII-a A 

Bişog Anabela Marina, elevă, clasa a XII-a B 

Tălmăcel Alexia, elevă, clasa a XII-a A 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăuceşti 

 

Duminică, 6 noiembrie 

Cracovia, Polonia 

În drum spre Cehia, am făcut o oprire de câteva ore în Polonia, la 

Cracovia. Prima dată am vizitat Piața Centrală, aceasta fiind cea mai mare piață 

medievală din Europa și este înconjurată de mai multe case istorice. Am văzut 

Barbacana Cracoviei (o poarta istorică de acces care duce în Orașul vechi), mai 

târziu urmând să admirăm Castelul și Catedrala Wawel, de pe vaporul pe care l-

am luat pe râul Vistula. Ne-am plimbat pe Calea Regală din Cracovia, care 

mergea de la Biserica Sf. Florian la Dealul Wawel, a fost cândva traseul 

procesiunilor regale, al paradelor, al recepțiilor și al înmormântărilor. Este un 

traseu frumos care trece pe lângă unele dintre cele mai faimoase obiective 

turistice din Cracovia și merge de-a lungul Pieței Principale din Cracovia, la 

Bazilica Sf. Maria și Strada Florianska (una dintre străzile principale din centrul 

vechi al Cracoviei). 
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Luni, 7 noiembrie 

Moravka, Cehia 

 

După vizita la Cracovia, am ajuns în Cehia, gata de o nouă experiență de 

neuitat. În prima zi de proiect am făcut cunoștință cu elevii din celelalte țări 

participante: Turcia, Bulgaria, Belgia și, bineînțeles, Cehia. Cu toții ne-am 

prezentat țările și școlile, urmând mai apoi un mic joc de cunoaștere.  

După masă a urmat o vizită la faimoasa fabrică Marlenka (prăjitură 

tradițională armenească. Am degustat produsele lor, urmând să vedem procesul 

de fabricare a acestora. A urmat o plimbare prin muzeul în aer liber de la 

Ostrava, Dolní Vítkovice (o mină de cărbuni, de cocs și furnal). Seara, ne-am 

distrat în aer liber cu elevii din celelalte țări, dansând pe ritmuri specifice 

fiecăreia.  
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Marți , 8 noiembrie 

Rožnov pod Radhoštěm, Cehia 

De dimineață, am început să ne grupăm pentru realizarea proiectului de 

marketing, trăgând la sorț un bilet, ce denumește unul dintre obiectivele Cehiei. 

După ce ne-am cunoscut mai bine între noi, am putut să ne împărtășim ideile și 

să lucrăm împreună.  

Pentru după-amiază, am avut în plan plecarea în satul Rožnov pod 

Radhoštěm, unde am vizitat muzeul în aer liber. Acest loc are ca scop 

prezervarea și expunerea culturii materiale și tradițiilor, fiind al doilea cel mai 

vechi și cel mai mare muzeu în aer liber din țară.   

După aceea, ne-am îndreptat spre Pustevny, un centru turistic, aflat pe un 

munte. Aici, am putut face un mic popas și ne-am bucurat de o băutură caldă în 

localul din apropiere. Seara, ne-am adunat într-o sală și am participat la diferite 

jocuri, ce ne-au ajutat să ne apropiem mai mult unii de alții. 
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Miercuri , 9 noiembrie 

Nošovice , Cehia 

În această zi, ne-am petrecut toată dimineața în școala Primmat pentru a 

observa cum decurg orele, prezentările elevilor cehi și pentru a putea continua 

proiectul. Ca o mică pauză de la de realitate, am avut posibilitatea de a încerca 

ochelarii VR, ce au surprins fermecător obiectivele cunoscute din Cehia. 

Următoarea destinație a fost Fabrica de bere Radegast din Nošovice, 

unde am avut parte de un tur al fabricii, însoțit de explicații asupra felului în 

care funcționează. Ca să încheiem ziua la fel de bine ca restul, am păstrat rutina, 

în așa fel încât să ne distrăm cu ceilalți și să comunicăm mai mult. 
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Joi, 10 noiembrie 

Hukvaldy; oraşul Stramberk 

Cea de-a patra zi a proiectului a început cu prezentarea finală a planurilor 

de afaceri ale elevilor din cele 5 țări partenere. Am primit feedback de la 

profesori și ni s-au acordat certificate de participare. 

În timpul rămas, am vizitat Castelul Hukvaldy, cunoscut pentru ruinele 

celui de-al treilea cel mai mare castel din Republica Cehă. 

Am vizitat și casa memorială a compozitorului Leoš Janáček. 

La lăsarea serii, am făcut o plimbare prin frumosul oraș Stramberk. 
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Vineri, 11 noiembrie 

Moravia - Olomouc 

În ultima zi am vizitat unul dintre cele mai vechi orașe din Moravia - 

Olomouc, ce datează din anul 1017. Aici am putut observa Piața Principală, 

Primăria, Coloana Trinităţii, Catedrala Sf. Wenceslas și Biserica Sf. Maurice. 

După ce am vizitat acest oraș, am pornit către România.  
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Cehia – o nouă experiență 

 
Ciobanu Nadia-Petronela, clasa a XII a B 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 

La început lunii noiembrie a avut loc cea de a treia mobilitate din 

proiectul Erasmus+.  

Sâmbătă, vioi și gata de treabă, ne-am urcat încântați în microbuz pentru a 

participa la schimbul de experiență mult așteptat. 

 

 
 

După un drum lung și obositor am ajuns cu bine în Cracovia, primul 

obiectiv cultural al excursiei noastre. Ajunsă acolo, am rămas surprinsă de 

grandoarea și frumusețea orașului. Clădirile îți dădeau impresia că te afli într-o 

altă lume, într-un vis.  

Stând de vorbă cu locuitorii orașului, am aflat despre mitul  Dragonului 

Wawel. Se presupune că aceasta a trăit, înainte de fondarea orașului, când zona 

a fost locuită de fermieri, într-o peșteră la poalele dealului Wawel pe malul 

râului Vistula. Mai aveam câțiva zloți în buzunar și am hotărât să cumpăr un 

suvenir în cinstea păzitorului fostei capitale a Poloniei. 
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Tot duminică, am avut parte de un tur al orașului pe râul Vistula. Briza și 

apa făceau ca micul orășel să capete o priveliște uimitoare la care i se adăugau, 

ca pată de culoare, frunzele ruginii din copaci. 

     Chiar dacă drumul a fost obositor, Cracovia ne-a reîncărcat bateriile și am 

plecat spre destinația noastră principală: Cehia. 

      După câteva ore, am făcut contact cu clădirea care avea să ne fie „acasă” 

în următoarea săptămână. Ne-am reîntâlnit cu prieteni vechi și am făcut 

cunoștință cu ceilalți participanți.  

      Obosiți, ne-am dus la culcare pentru că avea să urmeze o săptămână lungă. 

 

Luni, 6 noiembrie 2022 

     În prima parte a zilei, fiecare țară și-a prezentat școala. Cel mai mult mi-a 

plăcut cum a fost realizată prezentarea celor din Turcia. Era foarte interesantă și 

nu aveai timp să te plictisești. 

     La prânz, am avut parte de primul nostru șoc cultural: mâncarea. Probabil 

că cehii sunt foarte mari iubitori de chimen pentru că îl puneau în absolut orice: 

cartofi, pâine, carne, și să nu uităm de supa cu scorțișoară. Un lucru interesant, 

aș putea spune, pe care l-am observat la mâncare e că nimic nu se aruncă.  Dacă 

luni seara, de exemplu, ni s-au dat paste, a doua zi pastele nemâncate erau în 

supă. În continuare, vă voi prezenta în câteva fotografii bucătăria cehă: 
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        Acum că v-am făcut poftă, să continuăm cu ziua de luni. Am vizitat 

fabrica de dulciuri Marlenka și am degustat câteva dintre creațiile lor care, spre 

surprinderea mea, erau destul de bune: 
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     După aceea, am vizitat o mină de cărbune închisă prin anii 2000. Ne-am 

reîntors la hotel, iar după cină am dansat și cântat cu turcii pe melodii din 

cultura lor, dar și din a noastră. 

 

 

 Marți, 8 noiembrie 2022 

     Am fost împărțiți pe grupe multiculturale pentru a realiza o excursie la un 

obiectiv UNESCO din Cehia. În grupa din care am făcut parte, lucrurile au 

decurs destul de bine, ne-am înțeles și ne-am ajutat, chiar dacă eram din țări 

diferite. 

    După-amiază, am vizitat un muzeu format din mai multe căsuțe în care au 

locuit oamenii, o biserică etc. După aceea, am fost la obiectivul turistic preferat 

de mine, unde am servit un ceai și ne-am uitat la o priveliște încântătoare. 
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 Miercuri, 9 noiembrie 2022 

     Am vizitat școala și am participat la unele cursuri. În mare parte mi-a 

plăcut, doar că mi s-a părut ciudat că fiecare elev avea cheie la ușă și nu prea 

puteai ieși.  

     Am vizitat fabrica de bere, unde aproape mi s-a făcut rău de la miros. 

      După aceea, ne-am întors la hotel pentru a ne continua prezentările. 

 

 

 Joi, 10 noiembrie 2022 

      Ne-am prezentat proiectele și după-amiază ne-am mai plimbat prin oraș. 

       Seara a avut loc încheierea oficială a proiectului și apoi o mică petrecere 

de rămas bun. 

 

 

 Vineri, 11 noiembrie 2022 

     Am plecat cu toate bagajele de la hotel în orașul Olomouc. Am vizitat 

câteva biserici, mall-ul și am plecat spre România. 

        În urma acestei mobilități mi-am lărgit orizontul cultural, mi-am 

îmbunătățit engleză și mi-am făcut prieteni noi. 

        Cu toate că aveam așteptări mai mari, ca încheiere aș vrea să citez un 

mare scriitor: ”Nu trebuie să fii supărat că s-a terminat, trebuie să fii 

recunoscător că s-a întâmplat!”. 
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Micile afaceri din Cehia 

 
Mihălcuţ Daria Iulia, elevă, clasa a XII-a B 

Croitoru Ştefan Paul, elev, clasa a XII-a A 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăuceşti 

 

1. COMPANIA LOCALĂ DE PRĂJITURI MARLENKA 

 În anul 2003, în oraşul Frydek-Mistek din Cehia, după o reţetă 

armenească tradiţională, a început  fabricarea prăjiturii Marlenka, un adevărat 

miracol din miere. Este un produs 100% natural, cu un gust excepţional. Deşi 

nu conţine conservanţi chimici, prăjitura Marlenka rămâne proaspătă 75 de zile 

la temperatura camerei. 

Fabrica din Republica Cehă, în 5 ani, a crescut în ritm uimitor de la 2 

angajaţi la 200, având în prezent o capacitate de 100 000 de prăjituri în fiecare 

lună. Distribuţia s-a extins pe teritoriul Europei, fiind gustat şi apreciat în țări 

precum: Austria, Armenia, Belgia, China, Cipru, Elveția, Finlanda, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, România, Rusia, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Spania,Turcia, Ucraina,Ungaria. 
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Vizitarea companiei locale Marlenka a avut loc în prima zi a proiectului, 

după ce elevii din țările participante - Belgia, Cehia, Turcia, România și 

Bulgaria - și-au desfășurat activitatea în cadrul realizării unei idei de afaceri. 
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Ajunși la fabrica de prăjituri Marlenka, am fost primiți cu brațele deschise 

de către angajații acesteia. Am fost invitați să luăm loc la mesele pregătite, unde 

am fost serviți cu mostre din gama lor mare de prăjituri, totodaăa, am fost 

serviți cu cafea special făcută de Marlenka. 

 

 
 

Așa cum se poate observa în poză, am degustat diferite delicatese 

specifice Marlenka: prăjitura Napoleon, prăjitură cu miere și nucă, snack cu 

miere și cacao, snack cu miere și lămâie. 

După această degustare, am fost invitați să vedem cu adevărat procesul de 

fabricare al prăjiturilor. Așa cum spune și reclama acesteia, produsele Marlenka 

sunt produse naturale îndulcite cu miere, fără conservanți, fără coloranți chimici, 

conține doar ingrediente naturale, iar furnizorul lor primar este mierea din 

Munții Beskizi, Cehia. 

Din motive de confidențialitate, nu am putut face poze în fabrică. 
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După ce am văzut și procesul de fabricare al prăjiturilor, am mers în 

magazinul lor, unde toți și-au cumpărat prăjituri Marlenka, care au fost foarte 

delicioase. 
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2. COMPANIA LOCALĂ DE BERE RADEGAST 

Radegast este o bere cehă fabricată în Nošovice, Regiunea Moravo-

Silezia, Republica Cehă din 1970, numită după Radegast, zeul din mitologia 

slavă. Această bere are ca și slogan: „Život je hořký: Bohudík” o expresie cehă, 

care se traduce în română ca: „Viața este amară: Mulțumesc lui Dumnezeu”,  cu 

trimitere la gustul „amar” al berii. 

 

 
 

Această activitate a avut loc în cea de-a treia zi din proiect, respectiv, 

miercuri după masă. După un karaoke sănătos și voie bună pe autobuz, în drum 

spre fabrică, urma să avem primul contact cu o astfel de companie, astfel 

curiozitatea devenea pas cu pas tot mai mare. 

 

Datorită numărului  mare de elevi implicați în proiect a fost nevoie să fim 

împărțiți în două grupuri, noi fiind repartizați cu elevii din Turcia. Am fost 

conduși spre o sală unde am vizionat un scurt filmuleț de prezentare ce implică 

imaginea afacerii, ca apoi să ni se dea veste reflectorizante fiecăruia cu scopul 

de a fi observați de muncitori. De asemenea, pe partea exterioară a fabricii, este 

un traseu strict pentru pietoni, ce ne-a determinat să mergem câte doi în rând. 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PAGINA ELEVILOR 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    136 

 
 

Fiecare bere și marcă are propriul proces de producție și rețetă specifică. 

Ni s-au prezentat materiile prime necesare pentru producerea berii, acestea fiind 

cereale și apă, hamei, drojdie. Iată pașii producției de bere: casarea, prepararea 

apei, acest lucru va trezi enzimele conținute în malț și apoi începe procesul în 

care amidonul începe să se transforme în zahăr, acest amestec, denumit piure, 

este apoi filtrat- ceea ce rămâne la sfârșit este un lichid dulce fermentabil 

cunoscut sub numele de must- gătitul, răcirea, fermentația, maturarea, filtrarea, 

administrarea în sticle sau doze. 

 

  
 

 

Trebuie să recunosc că, la un moment dat, ne-am pierdut răbdarea, dar ne-

am menținut echilibrul până la final. Am făcut ceva poze de grup și direct la 

suveniruri, că doar nu era să vin cu mâna goală. 
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    „Festivalul Toamnei” 

la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Chicet Daria Raluca, clasa a IX-a A 

Vineri, 21 octombrie 2022, Liceul Teoretic Bogdan Vodă a organizat 

Festivalul Toamnei. Acest eveniment a reprezentat o zi plină cu activități: 

au fost organizate ateliere de creație și poezie, unii elevi au luat parte la o 

activitate de tip candy hunting, dar și la un campionat de fotbal și un  

concurs de decorare a claselor în spiritul toamnei, la toate acestea elevii 

participând cu drag. Ca simbol al acestei zile a fost realizat un copac – 

“Copacul gândurilor bune” – unde fiecare elev și-a lăsat impresia despre 

această zi frumoasă. 

“CUPA TOAMNEI” a fost un campionat de fotbal unde elevii și-au 

demonstrat abilitățile sportive. Tinerii fotbaliști s-au descurcat de minune, 

lucrând în echipă pentru obținerea victoriei.  

Învingătorii au fost elevii clasei a XI-a A. 

 

 
 

 “Candy Hunting-ul" a fost o vânătoare de comori cu ocazia căreia elevii s-

au unit în echipe pentru a face față provocărilor. Ei au urmat un traseu pe 

parcursul căruia au fost ascunse plicuri cu fel de fel de probe. Acest atelier a 

fost despre colaborare, competiție, inteligență,  distracție și socializare. 
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“Consider că această activitate i-a învățat pe adolescenți să lucreze în  

echipă. Ei și-au creat noi prietenii și amintiri de neuitat.” (Cristina, 15 ani) 

 

“Te laud în cuvinte, toamnă!” a fost un concurs de creație literară,  unde 

elevii au compus poezii și texte despre toamnă, au recitat și au cântat. Acest 

atelier i-a ajutat pe școlari să-și dezvolte latura literară. 

 

 
 

Expoziția de desen și decorațiuni de toamnă nu putea lipsi din  această zi, 

astfel încât  elevii au creat pe holul liceului un colț tematic cu o galerie pe tema 

toamnei. 
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„Decorând acest colț tematic și pictând desenele pe tema toamnei, elevii au 

avut posibilitatea să se exprime prin artă. M-a bucurat să vad că am atâția colegi 

talentați în liceu.” (Raluca, 15 ani) 

Concursul pe clase “Clasa mea – cea mai frumoasă toamnă” a fost o altă 

activitate îndrăgită de elevi care și-au decorat clasele în stilul toamnei,  

adăugându-le o pată de culoare. De asemenea, în fiecare clasă a fost realizat și 

un colț cu delicii specifice toamnei de care s-au bucurat împreună. Rezultatul 

final al acestui concurs a fost extrem de plăcut. 

“Acest concurs a unit toate clasele, vrăjindu-i pe toți cu frumoasa magie a 

toamnei!” (Delia, 17 ani) “Festivalul Toamnei” a fost un real succes, un 

eveniment de care elevii și profesorii din liceul nostru s-au bucurat, implicându-

se și chiar distrându-se împreună, povestind despre frumoasa toamnă și roadele 

sale. Acest festival a unit  nu doar clasele între ele, ci toată școala, creând un loc 

minunat în care s-a simțit mirosul frunzelor arămii ale toamnei. Le muțumim 

tuturor profesorilor și elevilor care s-au implicat pentru ca această zi să fie plină 

de distracție și, de asemenea, le mulțumim și partenerilor noștri: 

o Biblioteca Liceului Teoretic ”Bogdan Vodă” Hălăucești; 

o Consiliul Școlar al Elevilor; 

o Hălăucești-Sat European de Tineret. 

 

 

“Autumn Festival” 

at Bogdan Vodă Theoretical Highschool in Hălăuceşti 

 

Daria Raluca Chicet, 9th A grade 

 

On Friday, 21st October 2022, Bogdan Vodă Theoretical Highschool 

organised the Autumn Festival. This event represented a day full of activities: 

creative and poetry workshops were organised; some students took part in a 

candy hunting activity, as well as a football championship and a class 

decoration contest in the spirit of autumn, all of which the students participated 

in with love. As a symbol of the day, a tree – the “Tree of Good Thoughts” – 

was made where each pupil left their impression of this beautiful day. 
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TOAMNA DE ARAMĂ 

 

Năsui Maria Alexia, clasa a IX-a A 

 

 

În toamna de aramă tăcerile privesc 

Cum frunzele se roagă şi plâng nepământesc. 

A început să plouă cu nostalgii şi dor 

Şi însuşi efemerul devine spectator. 

 

 

 

Din toată taina verde rămân singurătăţi, 

Copacii duc pe umeri aceste greutăţi, 

Strângând în braţe vântul cu toată toamna-n glas 

O frunză-n agonie le spune bun-rămas. 

 

 

 

Din toată taina verde rămân melancolii,  

Copacii duc pe umeri aceste astenii,  

Strângând în braţe vântul cu toată toamna lui 

Pădurea cere-o haină, dar nu mai are cui. 

 

 

 

A început să plouă cu nostalgii şi dor 

Şi însuşi efemerul devine spectator, 

Sunt inimi ce se roagă şi ard nepământesc, 

În toamna de aramă şi plânsul e ceresc. 
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EVADEZ PRIN CUVINTE 

 

Cojocariu Andra Georgiana, clasa a XI-a A 

 

 

Încerc să evadez prin cuvinte, 

Să mă eliberez de ce a fost înainte, 

Să scap de dorul tău, iubitule,  

Să ies la suprafață din acest ocean de suferințe.  

 

 

 

Pot scrie la nesfârșit despre tine, 

Despre tine, despre noi, despre cum eram amândoi, 

Despre lacrimile ce mi-au curs privindu-te 

Cum erai fericit, dar nu lângă mine. 

 

 

 

Ah, mă cuprinde fiorul amintirilor. 

Acel sărut pe frunte 

Într-o seară de vineri, 

Când te uitai în ochii mei și uitai 

De durere și de dorul acelei fete. 

 

 

 

A naibii așteptare, ce nu se mai sfârșește! 

Dorul mă seacă de orice putere. 

Tânjesc după ochii tăi, iubitule,  

Tânjește și pielea mea după pielea ta, 

Și inima mea după inima ta. 
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AL NOSTRU SUFLET RUPT 

 

Craiu Maria Andreea, clasa a XI-a A 

 

 

A toamnei simfonie plânge la geamuri 

Dar fereastra-i închisă și n-ajunge la mine. 

Tot ce aud e plânsul dezastrului 

Care a-nceput să mă deprime. 

 

 

 

Copacii în a lor boală a tristeții 

Dezbracă mantia rărită de vânt, 

Dușman viteaz ce nu-ncetează 

Până crengile nu pică la pământ. 

 

 

 

În vals cad frunzele pe pământul umed 

Și sunt îndepărtate de înaltul trunchi părinte. 

În depărtare ajung triste și înstrăinate, 

De asprimea toamnei ruinate. 

 

 

 

Ș-afară-i frig și întuneric, sufletu-i seamănă... 

Gerul vorbelor tale și acum mă scarmănă. 

De-am putea valsa ca frunzele pentru ultima oară, 

Dar înstrăinați am devenit, ca frunzele de-afară. 
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Principalele instituţii ale Comunităţii Economice Europene 

în conformitate cu Tratatul de la Roma (II) 

 
Dir. adj., prof. dr. Iulian Ghercă  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 

În tratatul de la Roma, prevederile privitoare la instituţiile Comunităţii 

sunt cuprinse în Partea a cincea
1
. Vom încerca, în cele ce urmează, să schiţăm o 

prezentare foarte succintă a acestor prevederi.  

Parlamentul European 

Conform articolului 137, acesta „este compus din reprezentanţii 

popoarelor şi statelor reunite în comunitate” şi urma să elaboreze în viitor 

„proiecte în vederea permiterii alegerii sale prin sufragiu universal direct, 

conform unei proceduri uniforme în toate statele membre”
2
. 

În tratat mai sunt precizate şi aspecte privind organizarea şi funcţionarea 

acestei instituţii: se reunea într-o sesiune anuală; putea să se reunească în 

sesiune extraordinară la cererea majorităţii membrilor săi, a Consiliului sau a 

Comisiei. Preşedintele şi biroul central erau aleşi de către membri săi. 

Deliberările se făceau cu majoritatea voturilor exprimate, guvernul fiind fixat 

prin regulamentul interior ce urma să fie elaborat ulterior, prin voinţa majorităţii 

membrilor componenţi
3
. 

Comisia trebuia să prezinte Parlamentului, anual, un raport de activitate 

pe care acesta trebuia să-l discute în şedinţă publică. Comisia era, de asemenea, 

obligată să răspundă verbal sau în scris interpelărilor parlamentare. O altă 

putere ce-i era atribuită Parlamentului era aceea de a convoca Consiliul, acesta 

mai aparţinând şi Comisiei, statelor membre şi Preşedintelui Consiliului
4
.  

Cea mai serioasă pârghie ce i-a fost atribuită adunării europene prin 

tratatul de la Roma rămânea însă puterea de a destitui Comisia, prin votarea 

                                                
1 Octav Bibere, Uniunea europeană: între real şi virtual, Ed. All, Bucureşti, 1999, p. 38. 
2 Tratatul de la Roma, în George Marin (coord.), De la Roma la Amsterdam, via Maastricht, 
Ed. Independenţa Economică, Brăila, 1999, pp. 140-141. 
3 Stanley Henig, The Uniting of Europe from Discord to Concord, Routledge, London, 1997, 

pp. 41-42. 
4 Vasile C. Nechita, Integrarea europeană, Ed. Deşteptarea, Bacău, 1996, p. 165. 

 

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ 
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unei moţiuni de cenzură cu cel puţin două treimi din voturile majorităţii 

întrunite a membrilor (articolele 144 şi 145)
5
. 

După cum se poate observa, parlamentul european era lipsit de principala 

atribuţie (cea legislativă). Aceasta datorită faptului că o asemenea putere 

acordată ar fi însemnat o serioasă renunţare la suveranitatea naţională a statelor 

membre.  

Funcţiile oarecum decorative cu care a fost dotat Parlamentul în faza 

iniţială îi vor marca puternic drumul spre poziţia sa de adevărat legislativ 

european
6
. 

Consiliul  

Este principalul organ al CEE, ceea ce demonstrează caracterul 

preponderent interguvernamental pe care îl are acesta.  

În condiţiile prevăzute de tratat, competenţele atribuite Consiliului erau 

foarte largi: asigura coordonarea politicilor economice generale ale statelor 

membre; conferea Comisiei puterea de a executa hotărârile sale, în anumite 

cazuri putându-şi rezerva pentru sine chiar şi executarea directă a acestora; avea 

putere de decizie
7
.  

În componenţa Consiliului intră miniştri de resort ai ţărilor membre; în 

funcţie de natura problemelor discutate, componenţa Consiliului se poate 

schimba, însă nu şi structura, sau numărul (de exemplu: problemele de politică 

externă sunt discutate de miniştrii de externe, cele legate de agricultură – de 

miniştrii agriculturii etc.)
8
. 

În ceea ce priveşte luarea deciziilor, ele necesită o majoritate calificată, 

calculată după un punctaj ce respectă o anumită pondere a ţărilor în comunitate. 

Reuniunea Consiliului se făcea la iniţiativa unui stat membru, la convocarea 

Preşedintelui, sau la cererea Comisiei. Preşedinţia era asigurată prin rotaţie de 

către miniştrii componenţi.  

Adăugând la prerogativele menţionate mai sus şi puterea de control a 

Comisiei şi cea de reunire a membrilor altor organe comunitare, precum şi 

puterea legislativă (el adoptând toate actele juridice importante), avem imaginea 

clară a faptului că centrul deciziilor politice ale comunităţii era Consiliul
9
. 

Comisia 

                                                
5 Tratatul de la Roma, în George Marin (coord.), op. cit., pp. 143-144. 
6 Octav Bibere, op. cit., pp. 122-123. 
7 Stanley Henig, op. cit., pp. 39-41.  
8 Vasile C. Nechita, op. cit., pp. 163-164. 
9 Dumitru Olaru, Integrarea vest-europeană, realităţi şi controverse, Ed. Politică, Bucureşti, 

1988, pp. 114-115. 
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Prin funcţiile sale, formal independente de guvernele statelor membre, 

această instituţie întruchipează elementul de unitate din cadrul comunităţilor. 

Prin structura ei, cât şi prin principiile ce stau la baza funcţionării sale, Comisia 

este piatra unghiulară a sistemului comunitar.  

Membrii săi sunt desemnaţi pe criteriul competenţei şi independenţei, de 

către Consiliu. După un algoritm al reprezentativităţii, Tratatul prevedea faptul 

că membrii Comisiei trebuie să-şi îndeplinească funcţiile în deplină 

independenţă, în interes pur comunitar. Ei nu au voie să solicite sau să accepte 

instrucţiuni de la nici un guvern şi de la nici un organism şi sunt obligaţi să se 

abţină de la toate actele incompatibile cu funcţiile lor. Fiind reprezentanţii 

comunităţii, comisarii răspund colectiv în faţa Parlamentului, care îi poate 

constrânge să demisioneze
10

. 

Competenţele Comisiei CEE erau, conform Tratatului de la Roma, mai 

restrânse decât cele acordate de Tratatul de la Paris Înaltei Autorităţi a CECO
11

. 

Acestea sunt definite într-o manieră generală de către articolul 155 din tratatul 

CEE:  

1) Comisia veghează la aplicarea dispoziţiilor prezentului tratat şi a 

dispoziţiilor luate de instituţii în virtutea acestora;  

2) formulează recomandări sau avize privind domeniile care fac obiectul 

prezentului tratat, dacă acesta le prevede expres sau dacă le consideră necesare;  

3) dispune de putere de decizie proprie şi participă la formularea actelor 

Consiliului şi Adunării, în condiţiile prezentate de tratat; 

4) exercită competenţele pe care consiliul i le conferă pentru executarea 

regulilor pe care el le stabileşte.  

Comisia era, deci, gardianul tratatelor, mai multe articole conferindu-i 

puteri în acest sens. Ea trebuia să vegheze la corecta aplicare a tratatelor şi a 

normelor comunitare de către statele membre. Deciziile Consiliului erau puse în 

practică de către Comisie, dar în afară de puterile ce-i erau delegate de Consiliu, 

Comisia dispunea şi de puteri care-i erau proprii: administra diverse politici 

comune, piaţa unită, bugetul, fondurile structurale etc. Aceste puteri proprii 

implicau reguli şi proceduri comune, sancţiuni administrative, financiare etc. 

Cea mai importantă atribuţie a Comisiei rămânea însă monopolul asupra 

iniţiativelor legislative. Proiectele comisarilor erau înaintate Consiliului, 

membrii acestuia neputând acţiona în lipsa unei iniţiative din partea primilor. 

Acest mecanism stabileşte o independenţă între cele două instituţii comunitare 

                                                
10 Vasile C. Nechita, op. cit., p. 168. 
11 Serge Bernstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. V, trad. Monica Timu, ed. îngrijită, note 

şi comentarii de Doina Barcan Sterpu, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 270-271. 
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şi a apărut în urma experienţei primei comunităţi, când Înalta Autoritate, dotată 

fiind cu esenţialul puterilor executive (consiliul CECO avea doar un rol 

consultativ), n-a putut face abstracţie de situaţia reală şi de puterea statelor, 

fiind nevoită aproape întotdeauna să ceară aprobarea Consiliului pentru 

îndeplinirea afacerilor comunitare
12

. 

În relaţiile extracomunitare, Comisia avea rol de reprezentare. Toate 

acordurile internaţionale şi diverse alte acţiuni în cadrul organismelor 

internaţionale (de exemplu: negocierile GATT), problemele legate de 

extinderea CEE sunt negociate de Comisie
13

. 

Chiar dacă acţiunile sale sunt puse sub controlul Consiliului, dată fiind 

originalitatea Comisiei, caracterul său supranaţional, precum și locul său în 

sistemul comunitar şi, într-o oarecare măsură, lipsa reperelor comparative, 

putem afirma că Europa este reprezentată în primul rând de Comisii.  

Curtea de Justiţie 

Conform articolului 165 din Tratatul de la Roma
14

, Curtea de Justiţie este 

organul care „asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea 

prezentului tratat”.  

Ea era formată din 13 judecători, asistaţi de şase avocaţi generali, toţi 

aceştia fiind aleşi „din rândul persoanelor care oferă toate garanţiile de 

independenţă şi care întrunesc condiţiile impuse pentru exercitarea celor mai 

înalte funcţii jurisdicţionale în ţările lor respective sau care sunt jurisconsulţi ce 

au competenţe notorii”. Ei erau numiţi de comun acord de guvernele statelor 

membre, pe o perioadă de şase ani (art. 167).  

Rolul Curţii de Justiţie este dublu – verifică compatibilitatea actelor emise 

de instituţiile comunitare şi de guvernele statelor membre cu tratatele în vigoare 

şi interpretează şi/sau validează dispoziţiile dreptului comunitar la sesizarea 

unuia din tribunalele naţionale. Ea poate fi sesizată pe două căi:  

1) de un stat membru, comisii, de un particular sau organizaţie;  

2) de un tribunal naţional
15

.  

Potrivit tratatului, în scopul de a interpreta şi asigura aplicarea corectă a 

dreptului comunitar, în sarcina sa se află litigiile între statele membre, litigiile 

între Comunitate şi statele membre, litigiile între instituţiile comunitare, litigiile 

între particulari şi comunitate şi – un aspect foarte important – pronunţarea 

                                                
12 Octav Bibere, op. cit., pp. 135-136. 
13 Stanley Henig, op. cit., 36-37. 
14 Tratatul de la Roma, în George Marin (coord.), op. cit., p. 151. 
15 Stanley Henig, op. cit., pp. 43-45. 
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deciziilor prejudiciare, acolo unde legislaţia comunitară suferă un vid, acesta 

fiind umplut cu decizia Curţii, care capătă putere de lege, prin jurisprudenţă
16

. 

Prin constituirea acestei instanţe superioare, fondatorii CEE au urmărit să 

se evite riscul ca regulile comune comunitare să fie interpretate diferit, de la o 

ţară membră la alta, în situaţia în care aceste reguli ar fi fost supravegheate 

numai de instituţiile juridice naţionale
17

. 

Acestea sunt principalele prevederi ale tratatului de la Roma, în ceea ce 

priveşte cele patru instituţii fundamentale ale CEE. Evoluţia lor ulterioară a fost 

în sensul unei tot mai puternice consolidări a unităţii europene, prin sporirea 

rolului jucat în acest proces de cele două instituţii care reprezintă preponderent 

Europe Unită: Comisia Europeană şi Parlamentul European.  

 

 

 

The Main Institutions of the European Economic 

Community 

Under the Treaty of Rome (II) 
 

At the beginning of integration, the structure of the Community 

institutions and in particular their role, functioning and decision-making were 

largely different from today. These differences are due to the interdependence 

between the depth of the integration process and the Community institutional 

system. As integration has deepened over the last 50 years, the EEC institutions 

have undergone changes in terms of increased prerogatives and a change in the 

relationship between them. Practically, at the base of the institutional system, 

which represents the set of community institutions and bodies, integratively 

correlated through attributions and inter-conditioned functions in a unique 

institutional framework, are the institutions established by the Treaty of Rome. 

The subsequent development of the institutions established by the 

Treaty of Rome has been in the direction of an ever stronger consolidation of 

European unity, by increasing the role played in this process by the two 

institutions which predominantly represent a united Europe: The European 

Commission and the European Parliament. 

 

                                                
16 Vasile C. Nechita, op. cit., pp. 169-170. 
17 Dumitru Olaru, op. cit., p. 121. 
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Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii 

în România (1949-1962) 
Editori: Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi 

 

Dir. adj., prof. dr. Iulian Ghercă  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 

Cartea Ţărănimea şi puterea. Procesul de 

colectivizare a agriculturii în România (1949-1962)  a 

apărut la editura Polirom din Iaşi și a fost editată de 

Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi. Dorin Dobrincu 

este cercetător la institutul de istorie A. D. Xenopol din 

Iaşi și a mai investigat istoria instalării comunismului în 

România, rezistenţa armată anticomunistă, violenţele din 

timpul colectivizării şi situaţia religioasă sub regimul 

Dej şi Ceauşescu. Constantin Iordachi este profesor de 

istorie comparată la Center for Historial Studies, Central 

European University (CEU), Budapesta.  

Cuvântul înainte al lucrării este semnat de Gail Cligman şi Catherine 

Verdery, care au fost şi iniţiatorii proiectului ce a dus la realizarea acestei 

lucrări.  

Volumul de faţă este rezultatul unui proiect de colaborare 

interdisciplinară iniţiat în 1998 şi intitulat Transformarea proprietăţii, a 

persoanelor şi a statului: colectivizarea în România 1949-1962. Complexitatea 

subiectului de cercetare a necesitat desfăşurarea unei activităţi multidisciplinare 

la care au participat antropologi, istorici, sociologi şi critici literari din Statele 

Unite ale Americii, Marea Britanie şi din diferite centre universitare din 

România.  

Lucrarea este împărţită în trei părţi: „Colectivizarea agriculturii. Aspecte 

generale”, care cuprinde şase articole dintre care menţionăm „Colectivizarea 

agriculturii şi problema agrară: repere social-politice” (Dumitru Şandru), 

„Transformarea socialistă a agriculturii. Asaltul final 1953-1962” (Marius 

Oprea); „Centre şi periferie în campania de colectivizare”, parte care conţine 

şapte articole în care se descrie procesul de colectivizare în unele regiuni ale 

ţării cum ar fi Dobrogea, Banat, Maramureş, Moldova. Partea a treia, 

„Colectivizarea şi schimbarea relaţiilor sociale”, e alcătuită din şase articole 
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referitoare la transformările din lumea satului provocate de procesul 

colectivizării.  

Ceea ce subliniază această lucrare este faptul că „procesul colectivizării 

nu a fost decis în totalitate de la centru, «de sus în jos», ci a fost rezultatul unei 

interacţiuni complexe între politici stabilite la nivel central şi implementarea lor 

la nivel local”. Editorii susţin că, „departe de a epuiza problematica 

fenomenului colectivizării în România ca proces deopotrivă istoric şi etnografic, 

volumul deschide o întreagă agendă de cercetare axată în special pe studiul 

interdisciplinar al regimului comunist, în prima fază a instituţionalizării sale, pe 

relaţia dintre partid şi stat şi pe rolul structurilor administrative inferioare în 

implementarea politicilor centrale la nivel local şi regional”.  

Lucrarea de faţă, realizată prin combinarea istoriei orale cu munca de 

arhivă şi folosind metodologii, instrumente şi surse din toate disciplinele 

reprezentate, bazându-se pe documente de arhivă, statistici oficiale şi istorie 

orală, este una de excepţie şi de căpătâi în studiul problemei colectivizării din 

România şi a transformării satului românesc. 

 

 

Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii  

în România (1949-1962) 

Editors: Dorin Dobrincu and Constantin Iordachi 
 

       The book Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în 

România (1949-1962) has appeared at Polirom Publishing House in Iasi and 

edited by Dorin Dobrincu and Constantin Iordachi. Dorin Dobrincu is a 

researcher at the A. D. Xenopol Institute of History in Iasi and has also 

researched the history of the installation of communism in Romania, anti-

communist armed resistance, violence during collectivisation and the religious 

situation under the Dej and Ceaușescu regimes. Constantin Iordachi is Professor 

of Comparative History at Centre for Historical Studies, Central European 

University (CEU) Budapest. 

 The present volume is the result of an interdisciplinary collaborative 

project initiated in 1998 entitled Transformarea proprietăţii, a persoanelor şi a 

statului: colectivizarea în România 1949-1962. The complexity of the research 

topic required multidisciplinary work involving anthropologists, historians, 

sociologists and literary critics from the United States, the United Kingdom and 

various Romanian university centres.  
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Prin fereastra istoriei –  

Politica externă a Țării Moldovei în vremea domniilor lui 

Constantin Duca 
 

Prof. Axinte Daniela Camelia 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Demersurile politicii externe desfăşurată de voievozii români la sfârşitul 

secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, sunt strâns legate de 

conjunctura internaţională. Catastrofa militară a turcilor la Viena în 1683 a 

permis austriecilor să iniţieze o politică de expansiune către Ungaria şi sud-

estul Europei. La scurtă vreme, profitând de decăderea Imperiului otoman, 

habsburgii şi apoi polonezii şi-au manifestat dorinţa clară de a controla aceste 

zone, inclusiv  Ţările Române. Obligată la o politică defensivă, Poarta a 

încercat la sfârşitul secolului al XVII-lea să crească controlul asupra 

Pincipatelor  Româneşti. În faţa crizei puterii otomane, domnii români au 

promovat o politică antiotomană originală, în încercarea de a menţine fiinţa 

statală şi a respinge dorinţele marilor puteri de a partaja spaţiul românesc. 

Politica de echilibru a voievozilor români a urmărit obţinerea libertăţii de 

mişcare şi înlăturarea suzeranităţii otomane. Cu toate ofertele generoase de 

alianţe din partea puterilor creştine, domnii români au rămas rezervaţi faţă de 

mişcările aliaţilor şi au evitat, din motive strategice, să-şi prezinte în mod 

deschis programul de acţiune. În Moldova, devenită teatru al războaielor turco-

polone şi obiect predilect al expansiunii Poloniei în cursa către Dunăre, s-a 

remarcat Constantin Cantemir (1685-1693). Acesta s-a opus politicii 

expansioniste a lui Ioan III Sobieski, regele Poloniei, care a întreprins între 

1685 şi 1691 expediţii militare în Moldova. Pentru a contracara aceste acţiuni, 

Cantemir a semnat în 1690 la Sibiu, un tratat secret cu habsburgii, rămas însă 

fără rezultate concrete. Aceste relaţii cu austriecii trebuie considerate în 

contextul planurilor antiotomane ale ,,Ligii Sfinte”. Această alianţă a fost 

preconizată de papa Inocenţiu IX după Victoria de la Viena şi avea printre 

protagonişti principali Austria şi Polonia. Conform planurilor de perspectivă 

ale ,,Ligii Sfinte”, armatele austrice trebuiau să elibereze Ungaria, Transilvania 

şi Banatul, iar cele poloneze trebuiau să elibereze Podolia, Ucraina, Moldova şi 

Ţara Românească, urmând ca apoi să se întâlnească pe Dunăre pentru o 

campanie decisivă. 
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Realizarea planurilor ofensive ale ,,Ligii Sfinte”, presupunea şi angajarea 

Ţărilor Române. Pentru aceasta, atât Austria, cât şi Polonia, s-au ocupat susţinut, 

fiecare separat, să le atragă de partea lor. 

Tratatul dintre domnul Moldovei şi austrieci cuprindea cinci articole. 

Punerea în aplicare a acestui tratat ar fi însemnat, însă, expunerea ţării unor 

primejdii ce ar fi ameninţat chiar existenţa fiinţei statale. Cu toate presiunile 

austriecilor, moldovenii nu au trecut niciodată la executarea lui. Cu puţin timp 

în urmă austriecii încheiaseră şi cu voievodul Munteniei, Constantin 

Brâncoveanu, un tratat asemănător. Considerat prea împovărător pentru ţară, 

nici tratatul cu muntenii nu a fost pus în aplicare de către aceştia.  

Chiar dacă suferise o grea lovitură sub zidurile Vienei, turcii, oricât îşi 

doreau puterile creştine, nu erau încă definitiv elimnaţi de pe scena politică a 

Europei şi mai aveau încă destule de spus. Sesizând acest lucru, domnul 

Munteniei a manifestat prudenţă atât faţă de turci, cât si faţă de austrieci. Aşa 

cum am mai afirmat, planurile politice ale lui Constantin Brâncoveanu 

cuprindeau întregul spaţiu românesc şi, de aici, preocuparea lui pentru 

promovarea unor relaţii strânse cu Moldova şi Ţara Românească. Sprijinul 

acordat lui Constantin Duca la urcare pe tronul Moldovei în 1693, nu era deloc 

dezinteresat, iar alianţa matrimonială stabilită cu acesta avea un evident scop 

politic. Brâncoveanu a încercat să menţină un echilibru în relaţiile cu puterile 

vecine: a încheiat un tratat cu austriecii, dar fiind periculos nu l-a respectat şi 

asta a dus la încordarea relaţiilor ulterioare; neîncrezător faţă de imperiali, 

domnul muntean a intrat în contact cu ruşii, din 1693 afirmându-şi prin soli 

intenţia de a se alia cu ţarul şi de a se răscula împotriva Porţii. Revine asupra 

relaţiilor cu austriecii, acestea se îmbunătăţesc din nou şi, drept urmare, în 1695, 

primeşte din partea lor titlul de ,,Prinţ al Sfântului Imperiu”. 

Fiind foarte tânăr în timpul primei domnii şi sub tutela socrului său, 

Constantin Duca, a dus după părerea contemporanilor aceeaşi politică, ,,era 

domn numai cu numele” după cum spun cronicarii.  

În 1694, Constantin Duca reînnoieşte tratatul cu austriecii încheiat de 

predecesorul său Constantin Cantemir, dar la fel ca şi acesta, nu-l pune în 

aplicare. Textul noului tratat a fost interceptat de agenţii ambasadei franceze şi 

comunicat Porţii, constituind şi acesta un motiv al mazilirii în 1695.  

Apropierea polonilor, care stăpâneau partea de nord a Moldovei, l-a făcut 

pe Duculeţ să manifeste o anume prudenţă. Domnul moldovean mijlocea 

corespondenţa contelui Thokoly, dar, folosindu-se de un om priceput, desfăcea 

fiecare scrisoare şi după ce o lipea la loc, comunica socrului său conţinutul. 

Costineştii, capii partidei boiereşti polonofile, erau şi apropiaţii lui Constantin 

Duca şi, cu siguranţă, acest lucru a determinat şi apropierea domnului Moldovei 
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de Hatmanul Iablonovski cu care a întreţinut relaţii de prietenie: ,,Constantin 

Duca pururea avea respundenţie şi prieteşug cu Hatmanul Iablonovski, trăia 

bine, nu ca Cantemir-vodă. Podgheazuri în ţară nu umblau prădând, şi în tot 

ceasul trimitea Constantin Duca veşti de la Poartă, şi când mergeau ceamburi 

tătărăşti în ţara leşească să prade, el da scire să se păzească”
1
. Izvoarele vremii 

atestă şi abateri de la aceste bune raporturi moldo-polone. Astfel, din cauza 

situaţiei create prin asasinarea capugiului trimis de turci să strângă haraciul şi să 

verifice comportarea domnului Moldovei, la sfatul lui Brâncoveanu, Duculeţ 

atacă un corp de oaste poloneză staţionat în Moldova. Acest comportament s-a 

datorat speranţei că îşi va spăla greşeala comisă faţă de turci. 

Atitudinea lui Constantin Duca faţă de puterea suzerană în timpul primei 

domnii, a fost de supunere şi ascultare. Era prea tânăr şi neexperimentat ca să se 

răzvrătescă, iar asasinarea capugiului s-a făcut la sfatul lui Nicolae Costin, pe 

care l-a îndepărtat şi l-a înlocuit cu Antioh Jora pentru aceasta.  

În timpul primei domnii, Constantin Duca a întreţinut legături diplomatice 

şi cu Anglia. La sugestia lui Brâncoveanu, tânărul său ginere, a reluat 

corespondenţa dusă de autorităţile moldoveneşti cu ambasadorul regelui Angliei 

la Constantinopol, lordul Paget. Preocupaţi de menţinerea Imperiului Otoman, 

englezii erau interesaţi ca statele vasale turcilor să le fie în continuare 

credincioase acestora. Era o politică care privea direct interesele englezilor şi nu 

avea nimic în comun cu interesele popoarelor asuprite de turci. Corespondenţa 

între lordul Paget şi Constantin Duca respecta baremul protocolar, dar nu 

stabilea nimic concret. Fără a fi foarte intense, relaţiile moldo-engleze au fost 

din nou întrerupte odată cu mazilirea lui Duculeţ în 1695. 

Ceva mai intense au fost raporturile externe ale lui Constantin Duca în 

timpul celei de a doua domnii. Ţara Moldovei, alături de Muntenia, a fost 

angrenată, fără voia ei, în desfăşurarea evenimentelor politico-militare din zonă 

de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, fiind  

privită ca bun din masa succesorală a Imperiului otoman sau de compensaţie.Cu 

toate acestea, domnii Moldovei, şi după 1700, au avut iniţiative proprii în 

orientările de politică externă. Cele mai multe dintre aceste iniţiative s-au 

înscris pe linia celor anterioare, de evitare a angajamentelor ferme, fără 

perspectivă sigură de realizare. Cel puţin în primul deceniu al secolului al 

XVIII-lea încă se mai căutau alianţe care să deschidă orizonturi noi, libere 

pentru ţară şi care să o pună la adăpost de o eventuală ripostă violentă a Porţii 

otomane, puterea suzerană. 

                                                
1
 V. Papacostea, Tradiţii româneşti de istorie şi cultură, Bucureşti, Editura Eminescu, 1996, p. 

112. 
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Ca şi în timpul primei domnii a lui Constantin Duca şi în timpul celei de a 

doua domnii, domnul Munteniei, Constantin Brâncoveanu, veghea cu mare 

atenţie la ce se întâmpla în Ţara Moldovei, la ceea ce domnul moldovean 

decidea să întreprindă în raporturile sale cu puterile vecine. În timpul celei de a 

doua domnii, relaţiile lui Duculeţ cu Constantin Brâncoveanu nu au mai fost 

deloc strălucite, fiind rupte şi relaţiile de rudenie prin moartea fiicei domnului 

muntean, prima soţie a lui Duca. Încă de la începutul celei de a doua domnii a 

lui Constantin Duca, domnul Munteniei şi-a manifestat respingerea faţă de cel 

care i-a fost ginere, cerând ca domn al Moldovei pe un oarecare Toderaşcu din 

Galaţi. Cu toate acestea, la refuzul Porţii de a numi pe altcineva ca domn în 

Moldova, Brâncoveanu a acceptat în cele din urmă să-l sprijine oferindu-i şi 

ajutor bănesc şi garanţii lui Constantin Duca.Voievodul muntean nu mai avea 

însă nici încredere în fostul său ginere şi nici nu credea în aptitudinile politice 

ale acestuia. Jertfele de bani făcute de Constantin Brâncoveanu, cât şi 

căsătorirea fiicei sale, Maria, cu Duculeţ în timpul primei domnii, au avut după 

cum am mai amintit, o puternică raţiune politică, adeseori proiectându-se în 

spatele tânărului de şaptesprezece ani umbra puternicului voievod muntean. Nu 

acelaşi lucru se mai poate spune şi despre situaţia din cea de a doua domnie. 

Constantin Brâncoveanu rămâne şi după pacea de la Karlovitz adeptul unei 

mişcări politice care avea ca scop redobândirea vechii suzeranităţi a statului 

muntean. Continuator abil al tendinţelor de emancipare promovate de înaintaşul 

său, Constantin Cantacuzino, Brâncoveanu era adeptul unui domn de ţară şi în 

Moldova, de aceea l-a sprijinit ca pretendent la tron pe Toderaşcu din Galaţi. 

Modul în care domnea fostul său ginere, pe care a fost nevoit să-l susţină din 

nou, i-a întărit lui Brâncoveanu hotărârea de a-l înlătura de la domnia Moldovei. 

Domnului muntean nu-i era deloc indiferentă poziţia pe care o luau 

moldovenii între poloni, ruşi, germani şi turci. O mişcare greşită la Iaşi putea 

avea consecinţe imediate asupra situaţiei politice a Ţării Româneşti. Această 

interdependenţă dintre cele două Principate poate justifica amestecul continuu 

al domnului munten în viaţa politică a Moldovei. Semnificativă în acest sens 

este perceperea de către turci a necesităţii unei conduceri unitare a celor două 

Principate atunci când, spre sfârşitul domniei lui Constantin Duca, turcii îi 

propun domnului munten şi tronul Moldovei, în felul acesta ambele ţări să fie 

sub aceeaşi cârmuire. Ideea de stat însă, nu o acaparase şi pe cea de neam, iar 

unirea Ţării Româneşti cu Ţara Moldovei prin persoana aceluiaşi principe – 

căci de mai mult nu era vorba în oferta otomanilor – era dincolo de înţelegerea 
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unui mare boier, fie el şi cărturar
2
 (este vorba de stolnicul Cantacuzino) care îi 

scria lui Brâncoveanu ,,să-i mulţumească lui Dumnedzău că nu-i pe voia 

neprietenilor, şi să-şi păzescă treaba şi grija ţării sale. Iară mai mult să nu-l ştie 

că s-amestecă”
3
. Brâncoveanu refuză oferta turcilor, dar nu renunţă la ideea de 

a-l înlătura pe Constantin Duca, ceea ce va reuşi în cele din urmă datorită 

acţiunilor întreprinse pe lângă Poartă şi datorită acordului stabilit cu Iordache 

Ruset, dar mai ales neîndemânării domnului moldovean, care, după cum spune 

stolnicul Cantacuzino ,,şi-a pregătit singur plecarea fără ajutorul duşmanilor”
4
. 

Urmărindu-se politica internă a lui Constantin Duca se poate observa slaba 

autoritate de care acesta a dat dovadă şi referitor la cea de a doua domnie s-a 

emis ipoteza că aceasta a fost în mare parte o afacere a câtorva creditori care 

doreau cu nerăbdare să-şi recupereze banii împrumutaţi
5
. 

Rolul jucat de Constantin Duca în politica internaţională a vremii nu este 

unul foarte deosebit, deşi legăturile cu marile puteri ale Europei erau mai 

numeroase decât în prima domnie. Nu trebuie însă omise condiţiile puţin 

prielnice în care Duculeţ şi-a desfăşurat a doua domnie: avea prea mulţi 

duşmani, mulţi aproape de el şi prea puţini prieteni pentru a realiza ceva 

deosebit. 

Această a doua domnie a lui Constantin Duca s-a desfăşurat sub auspciile 

modificărilor care au avut loc la sfârşitul secololui al XVII-lea şi începutul 

secolului al XVIII-lea pe arena internaţională, este vorba de scăderea rolului 

Imperiului otoman şi a Poloniei şi de afirmarea în prim plan a Imperiului 

habsburgic şi a Rusiei. Dacă în timpul primei domnii relaţiile moldo-polone au 

fost, datorită Costineştilor, amiabile, pentru perioada celei de a doua domnii 

trebuie ţinut cont de perioada dificilă prin care Republica nobiliară poloneză 

trecea. Precipitarea evenimentelor pe teatrul războiului nordic, în care Polonia a 

fost antrenată de August al II-lea la numai un an de la încheierea păcii de la 

Karlovitz, a adus Republica nobiliară poloneză în stare de război civil. Acesta s-

a desfăşurat, cu implicaţii de ordin diplomatic, între aderenţii lui August al II-

lea şi cei ai lui Stanislaw Leszczynski – noul rege impus şi susţinut de către 

Carol al XII-lea, regele Suediei, fiecare partidă fiind sprijinită de către puterile 

                                                
2
 I. Toderaşcu, Constantin Brâncoveanu şi Ţara Moldovei, o posibilă reconsiderare, în A. Ş. U. 

I., T. XXXVII-XXXVIII, 1991-1992, p. 197-199. 
3
 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 171. 

4
 A. C. Stourza, Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie, son regne et son epoque, Paris, 

1915, p. 79. 
5
 V. Papacostea, op. cit.,  p. 111. 
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străine ale căror interese le reprezentau în Polonia
6
.    Războiul civil polonez a 

accentuat starea de slăbiciune internă şi externă şi a  împiedicat Polonia, pentru 

o vreme, să-şi mai urmărească relizarea planurilor de controlare şi chiar de 

anexare a Ţării Româneşti şi mai ales a Ţării Moldovei.  

Polonia nu s-a putut împăca totuşi cu pierderea totală a influenţei sale în 

Moldova după pacea de la Karlowitz, fapt pentru care a recurs la toate 

mijloacele de care mai putea dispune pentru a  

şi-o menţine, fie şi parţial sau chiar teoretic. Tocmai de aceea a insistat ca în 

tratatul de la Karlowitz să se insereze clauza potrivit căreia, regatul îşi păstra 

dreptul de protecţie asupra catolicilor din Imperiul otoman, clauză care viza în 

primul rând Ţara Moldovei. 

August al II-lea a căutat să profite de starea de slăbiciune internă a 

Imperiului otoman şi de poziţia sa critică pe plan internaţional, pentru a trata 

direct cu Poarta otomană problemele asupra cărora nu se căzuse de acord cu 

ocazia tratativelor de pace. De aceea, instrucţiunile lui Leszczyinski prescriau 

să arate dregătorilor otomani că, date fiind continuile conflicte de frontieră cu 

Moldova era absolute necesar ca frontiera sud-estică a regatului să fie extinsă 

peste ,,Bucovina”, prin includerea oraşului Cernăuţi, a Hotinului şi a ţinuturilor 

lor. Această rectificare de frontieră, asupra căreia urmau să insiste şi delegaţii 

polonezi în comisia mixtă de frontieră polono-otomană, constituia în concepţia 

diplomaţiei regale, singurul mijloc de a evita orice disensiune care s-ar pute ivi 

pe viitor între moldoveni şi polonezi. Cu toate insistenţele solului polonez, 

Poarta otomană nu a cedat şi graniţele au fost restabilite abia prin tratatul de 

delimitare din 14 octombrie 1703 pe linia anterioară războiului
7
. 

Raporturile care s-au atabilit între Moldova şi Polonia după pacea de la 

Karlowitz, poartă amprenta situaţiei politice interne din Republica nobiliară 

poloneză, la care s-au adăugat încercările de apropiere a domnilor Moldovei, 

este şi cazul lui Constantin Duca, de Rusia lui Petru cel Mare. 

În general, în raporturile moldo-polone, a existat orientarea moldovenilor 

către partida lui August al II-lea, care spera spera să salveze ţara printr-o alianţă 

strânsă cu Rusia, angajată şi ea ca şi Polonia, în războiul cu Suedia.
8
 Din acest 

punct de vedere este certă corespondenţa lui Constantin Duca cu A. M. 

Sienawski.
9
 

                                                
6
 Veniamin Ciobanu, Relaţiile Moldovei cu Polonia în secolul al XVIII-lea (1699-1792), Teză 

de doctorat, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 1974, p. 34.  
7
 Ibidem. 

8
 Ibidem, p. 35. 

9
 Ibidem. 
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Anterior, domnul Moldovei a întreţinut relaţii cu hatmanul de câmp al 

coroanei poloneze, Liubomitski. La 18 februarie 1703, acesta din urmă trimite 

lui Constantin Duca o scrisoare în care îi cere să-i extrădeze pe ţăranii 

moldoveni care au luat parte la răscoala cazacilor, iar după reprimarea acesteia 

s-au întors în Moldova. I se mai cere domnului moldovean să respecte tratatul 

de bună vecinătate, iar ca unul care a fost aproape de tulburările petrecute 

printre tătari, să trimită informaţii despre aceste evenimente. Ultima parte a 

scrisorii reliefează în parte raporturile lui Constantin Duca cu polonii: ,,Te rog 

din nou pe domnia ta să binevoieşti să respecţi cu stricteţe tratatul de bună 

vecinătate cât şi prietenia voastră personală cu mine, … Majestatea sa regele şi 

Republica vor fi mulţumiţi de bunăvoinţa domniei tale şi eu la fel…Îndeosebi, 

însă te rog pe domnia ta să binevoieşti a mă informa despre tulburările printre 

tătari, dacă s-au liniştit dânşii de acum, sau nu, şi ce se prevede ? Cu acestea, 

mă recomand prieteniei nestrămutate a domniei tale şi rămân al domniei tale 

binevoitor şi slugă plecată Liubomirski, castelan al Cracoviei, mare hatman”
10

. 

Din tonul politicos şi chiar prietenos al scrisorii se poate percepe, însă, nuanţa 

imperativă pe care o putere o are în în raport cu un stat mai mic şi mai slab. 

În privinţa raporturilor politice româno-austriece de la începutul secolului 

al XVIII-lea, domnii celor două Principate româneşti continuă să păstreze, ceva 

mai discret, legăturile cu imperialii. Problemele organizării teritoriilor 

încorporate în urma tratatului de la Karlowitz şi războiul de succesiune spaniol 

au reţinut Austria, după 1700, mai bine de un deceniu. 

Autorităţile austriece, inclusiv împăratul, au tratat de pe poziţia de mare 

putere creştină, generoasă, care ,,oferă”, ,,promite” multe din libertăţile, 

ajutoarele, dorite de români, dar asta în schimbul unor prestaţii ce le întreceau 

pe cele datorate otomanilor, între care instalarea în noi teritorii, obţinerea de 

venituri băneşti sau de provizii, facilitarea corespondenţei etc. 

Imperialii vor urmări în relaţiile lor directe cu Principatele atingerea unor 

scopuri imediate, problemele capitale privind soarta acestor vor fi rezolvate în 

cele din urmă pe calea înţelegerilor bi sau multilaterale, peste capul românilor şi 

în dispreţul intereselor acestora, cu Imperiul otoman sau cel ţarist, în consecinţa 

evoluţiei evenimentelor în campanile antiotomane şi a prevederilor tratatelor 

încheiate la sfârşitul lor
11

. La cumpăna secolelor XVII-XVIII, mult mai 

susţinute au fost raporturile imperialilor cu Ţara Românească, dar Curtea 

                                                
10

 Relaţiile istorice dintre popoarele U. R. S. S. Şi România în veacurile XV-începutul celui de-

al XVIII, Dcumente şi materiale în trei volume, vol. III, doc. nr. 52, p.193. 
11

 G. Bădărău, Raporturile poltice româno-austriece 1683-1718, în A. I. I. A. „A. D. Xenopol”, 

T. XXIII, 1996(I), p. 168. 
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imperială era interesată şi de continuarea unor relaţii amiable şi cu domnii Ţării 

Moldovei. 

După informaţiile avute de la Ion Neculce, înlucuirea lui Antioh Cantemir 

din domnia Moldovei în septembrie 1700 cu Constantin Duca s-a produs şi în 

urma intervenţiei ambasadorului austriac la Istanbul, contele von Oettingen. 

Solul rus, care se întorcea de la Istanbul, trecând prin Iaşi, îi confirmă lui 

Antioh Cantemir ştirea că este mazil, pe care o ştia de la solul nemţesc. De 

asemenea, intervenţia favorabilă a ambasadorului imperial se confirmă şi prin 

faptul că noul domn, Constantin Duca, facilitează mult circuitul corespondenţei 

austriece prin ţară, fiind chiar învinuit de sprijin nepermis de larg în favoarea 

austriecilor
12

. 

În septembrie 1701, Constantin Duca trimite împăratului Leopold I o 

scrisoare în care-l asigură de faptul că va ocroti biserica catolică din Moldova 

(aici trebuie amintite şi pretenţiile poloneze de a sprijini pe catolicii din 

Imperiul otoman, în special, pe cei din Moldova), domnul moldovean îi 

mulţumeşte în continuarea scrisorii împăratului pentru ajutorul dat în privinţa 

unor bani depuşi de părintele său, Gheorghe Duca, în Ardeal şi îl roagă să dea 

voie emigranţilor români să se întoarcă în ţară.
13

 Se referea probabil la acei 

boieri care, îndemnaţi de Iordache Ruset, au fugit în Ardeal şi Ungaria, este 

vorba de Ilie Cantacuzino, Balş, Ursachi, Ioan Sturza şi alţii. 

De fapt, în Moldova este greu de vorbit de raporturi susţinute şi continui 

cu imperialii la începutul secolului al XVIII-lea. Scurta domnie a lui Constantin 

Duca nu i-a permis consolidarea unor iniţiative sau începerea altora. Slaba lui 

autoritate internă a fost un alt motiv care nu i-a îngăduit domnului moldovean o 

colaborare mai fructuoasă cu austriecii şi nici nu a condus la realizări deosebite 

din punct de vedere diplomatic. Succesorul său, Mihail Racoviţă nu a avut 

curajul să încerce o politică de colaborare cu Imperiul habsburgic. 

Constantin Duca a acordat o mai mare atenţie în timpul celei de a doua 

domnii relaţiilor cu Rusia lui Petru cel Mare. Imperiul ţarist se configurase deja 

ca o mare putere a întregului continent european. Pentru Principatele Româneşti 

factorul rusesc începe să ia locul celui polon în politica de echilibru. Domnii 

români tind să caute în ruşi un sprijin împotriva regimului turcesc din ce în ce 

mai apăsător. Petru cel Mare era însă reţinut de conflictul cu suedezii şi a fost 

nevoit să amâne proiectele sale de expansiune către sud. 

În 1702, dorinţa generală a popoarelor creştine era ca Rusia să încheie o 

pace, chiar şi provizorie, cu suedezii şi să-şi întoarcă armele contra Turciei. 

                                                
12

 Ibidem, p. 169. 
13

 Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România, vol. III, doc. nr. 45, p. 159. 
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Printre principii creştini care sperau în ajutorul lui Petru I era şi voievodul 

Munteniei, Constantin Brâncoveanu. Muntenii fac un memoriu ţarului în care 

dau informaţii precise asupra pregătirilor militare ale sârbilor şi ajutorului ce s-

ar putea primi din partea oastei moldovene a lui Constantin Turculeţ şi se cerea 

un răspuns limpede din partea lui Petru cel Mare. Dar Rusia încheiase deja, la 

momentul primirii memoriului, un tratat cu Poarta prin care primea Azovul, i se 

admitea prezenţa unei flote comerciale prin Dardanele, iar acordarea dreptului 

de pelerinaj la Ierusalim dădea posibilitatea extinderii relaţiilor ruse în 

posesiunile orientale ale Turciei. Tratatul îi asigura lui Petru I liniştea în sud şi 

posibilitatea de a se concentra pe frontul Balticii, iar propunerea munteană nu 

putea modifica politica rusă. Orientarea către Rusia îl va costa viaţa pe domnul 

Munteniei, întrucît relaţiile sale cu Rusia nu puteau rămâne ascunse. Într-un 

raport din 1700 al arhimandritului grec Arsenie, trimisul lui Dosoftei- patriarhul 

Ierusalimului- şi al lui Constantin Brâncoveanu, către Petru I se spunea 

că ,,păgânii deşi îl urăsc tare pe domnul Ţării Româneşti, totuşi, nu pot să-l 

alunge prea uşor din locul lui, cu toate că ei au aflat sigur că el este prietenul 

marelui domnitor. Aceasta s-a întâmplat … mai ales din vina lui Castriotul,…şi 

el (adică Brâncoveanu) nu are nicio cetate şi niciun alt loc unde ar putea să se 

ascundă”
14

. In 1701, Petru I dă o carte de mulţumire domnului muntean pentru 

serviciile aduse Rusiei şi cu promisiunea de a-i da azil acestuia în Ucraina în 

caz de primejdie
15

. 

Faptul că relaţiile lui Constantin Duca cu Constantin Brâncoveanu nu au 

fost bune şi în timpul celei de a doua domnii, nu l-a împiedicat pe domnul 

Moldovei să-l imite în câteva din acţiunile sale de politică externă pe fostul său 

socru. Astfel, în acelaşi raport al grecului Arsenie, se specifica faptul 

că ,,domnul Moldovei cel nou – de acum este prietenul şi ginerele domnului 

Ţării Româneşti. Şi neapărat trebuie ca hatmanul să ţină poşta la Soroca, ca ei 

să-şi poată scrie unul altuia şi scrisorile lor să ajungă fără primejduie şi despre 

aceasta i-am spus hatmanului, ceea ce i-a plăcut mult, şi el a poruncit ca ţarul să 

fie înştiinţat”.  

Domnul Moldovei a întreţinut el însuşi corespondență cu ţarul Rusiei. În 

1701, Constantin Duca trimite o scrisoare lui Petru I în care îi cerea acestuia să-

l primească şi pe el sub protecţia rusă. Ţarul îi răspunde lui Duculeţ că, ,,din 

                                                
14

 Ibidem, doc. nr. 46, p. 163. 
15

 Ibidem, doc. nr 48,p. 167. 
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pricina păcii încheiate cu Poarta otomană nu poate să-l primească pe gospodar 

ca supus deoarece el (domnul Moldovei) este supusul sultanului”
16

 . 

Într-o altă scrisoare, Duca îi cere ţarului să le impună negustorilor 

moscoviţi să treacă prin teritoriul Moldovei în drumul lor către Turcia şi în felul 

acesta să menţină vechile avantaje ale ţării. Petru cel Mare îi răspunde că ,,acum 

a fost reînnoit în cazul majestăţii sale ţarului ca supuşii Moscovei să facă negoţ 

cu supuşii măriei sale sultanul la Azov, de dragul drumului pe apă spre Azov, 

nepericulos şi convenabil”
17

. Răspunsul ţarului demonstra un mare pragmatism: 

dispunând de un port la Marea Neagră şi de libertatea de navigaţie prin 

strâmtori, interesul Rusiei pentru vechile drumuri comerciale prin Ţările 

Române spre Constantinopol dispăruse. Constantin Duca era interesat  de 

mişcarea economică care a stat la baza politicii expansiune a lui Petru cel Mare, 

dar Rusia şi-a rezolvat problema ieşirii la Marea Neagră fără înlocuirea turcilor 

din Moldova şi Ţara Românească. Ca un fel de compensaţie, i se promite 

domnului moldovean moaştele Sfântului Ioan cel Nou, răpit de ,,craiul leşesc… 

la zilele lui Cantemir vodă (Constantin)”
18

. 

Constantin Duca a încercat şi pe alte căi să se apropie de Rusia. Şi la Ion 

Neculce şi la Nicolae Costin apare informaţia despre trecerea contelui Goliţin 

prin Iaşi: ,,Trecut-au un sol mochicescu mare de la de la Ţarigrad pen Iaşi, 

mergând la Moscu, anume Dumitru Galecin. Şi-au botezat un cucon a Ducăi, de 

s-au cumetrit, şi l-au cinstit dup-obiceiu”
19

. Foarte probabil, prin realizarea unor 

legături de rudenie cu personalităţi ale timpului, domnul Moldovei urmărea să-

şi asigure fie o sursă de sprijin, fie un loc de adăpost pentru el sau familia sa 

într-o eventuală situaţie de criză. Tot cronicele moldovene sunt de acord în a 

arăta că de acest fapt, înrudirea lui Duca cu un diplomat rus, s-a folosit 

Brâncoveanu pentru a-i convinge pe turci să recurgă la mazilirea celui care i-a 

fost ginere. De altfel, însuşi domnul muntean se afla într-o situaţie delicată 

atunci când  

l-a ,,pârât” pe Duculeţ, fiind el însuşi acuzat de uneltiri cu Rusia împotriva 

Porţii. Lucrurile erau complicate, iar factorii de conjunctură, ajutaţi şi de 

protagoniştii timpului, au precipitat sfârşitul carierei de domn a lui Constantin 

Duca. 

                                                
16

 Virgil Cândea, Diplomaţia românească sub Constantin Brâncoveanu, în Pagini din trecutul 

diplomaţiei româneşti, Bucureşti, Editura Politică, 1996, p. 180. 
17

 Ibidem. 
18

 N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, Iaşi, Editura M. Kogălniceanu, vol. II, 1845, p. 52. 
19

 I. Neculce, op. cit.,p. 170. 
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Tulburările care s-au produs printre tătari la începutul secolului al XVIII-

lea l-au antrenat şi pe domnul Moldovei. Tătarii Nohai erau nemulţumiţi că au 

fost îndepărtaţi din Bugeac şi începeau a se întoarce. Neculce spune că turcii, 

voind a păstra hotărârile ce decurgeau din aşezământului păcii de la 

Karlowitz ,,îi oprea, iar înapoi nu-i lăsau”
20

. Răzvrătiţii care şi-au ales un nou 

conducător în persoana lui Devlet Gherai, fratele hanului, au ars şi au jefuit 

câmpul Chiliei, târgul Renilor şi au adus mari neajunsuri garnizoanelor turceşti. 

Cronicarii moldoveni au scos în evidenţă, în scrierile lor, caracterul foarte 

violent al acestei răzvrătiri, care ameninţa însuşi Imperiul otoman. N. Costin 

exclamă: ,,…ce noroc au avut turcii, că n-au îngheţat în acea iarnă Dunărea, nu 

ştiu la cea de pe urmă cum ar fi fost…”
21

, iar Neculce completează cu 

cuvintele: ,,De-r hii fostu îngheţată Dunărea,  pân-în Ţarigrad ar hi agiunsu”
22

. 

Constantin Duca a fost chemat să participe şi el la această răzvrătire a 

tătarilor, aceştia  ameninţând cu prădarea ţării. Domnul moldovean a reuşit să 

scape scuzându-se ,,că n-are cu cine să-încalece, şi i-au triimis 15 pungi de bani. 

Şi aşe l-au lăsat”
23

. 

În calitate de supus al Porţii, Duculeţ era dator să ofere ajutor turcilor. 

Usuf Paşa, saraschierul de la Babadag, vine cu oastea în Bugeac şi îl invită pe 

domnul modovean să coboare şi el cu oastea sa: ,,Mers-au atunce şi Constantin 

Duca vodă, până în Chişinău cu oaste că era în luna mai şi s-au împreunat cu 

hanul la locul ce se cheamă Ţeamăna şi acolo zăbovind vro lună de zile, şi s-au 

învârtijit în scaun la Iaşi”
24

. Norocul a fost de partea domnului moldovean, 

Iusuf reuşind să potolească singur răscoala. 

Generalul turc s-a folosit cu abilitate de aceste împrejurări şi a mutat 

centrul militar otoman de la Babadag la Tighina. Acţiunea sa a fost bine 

calculată şi măsurile luate atunci au fost menite să împiedice imperialismul 

rusesc perceput deja de turci. Victor Papacostea foloseşte termeni aprobatori la 

adresa acestor măsuri şi caută să pună în evidenţă caracterul pozitiv, în anumite 

împrejurări, a stăpânirii turceşti asupra Ţărilor Române.
25

  

În ceea ce priveşte raporturile lui Constantin Duca cu puterea suzerană, în 

timpul celei de a doua domnii, la fel ca şi în timpul primei domnii, domnul 

Moldovei s-a dovedit, în general, un supus ascultător faţă de Poartă, dar fiind 

                                                
20

 N. Costin, op. cit., p.53. 
21

 Ibidem, p. 54. 
22

 I. Neculce, op. cit p. 164. 
23

 Ibidem, p. 164. 
24

 N. Costin, op. cit., p. 53. 
25

 V. Papacostea, op. cit., p. 141. 
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lipsit de autoritate internă domnia sa a generat mai mult haos. La începutul 

domniei, Constantin Duca avea de partea sa simpatia marelui vizir şi acest lucru 

a fost câştigat prin intermediul ambasadorului austriac, contele von Oettingen. 

Cuvântul creditorilor a căzut şi el greu în hotărârea luată de turci de a da 

domnia Moldovei lui Duculeţ.  

Fiscalitatea excesivă şi extrem de apăsătoare la care Duca a supus ţara şi 

la care s-a adăugat perceperea de către turci a tuturor obiceiurilor a dus la 

adâncirea nemulţumirilor, la înmulţirea duşmanilor şi acţiunilor de subminare a 

lui Constantin Duca. Planurile lui Iordache Ruset, duşmanul cel mai apropiat al 

lui Constantin Duca, erau de a-l înfăţişa Porţii pe domnul Moldovei ca un om 

lipsit de tact şi incapabil să servească interesele puterii suzerane. De aici a 

rezultat mişcarea de răspândire a boierilor moldoveni printre vecini şi 

răspândirea în acest mod a nemulţumirilor lor.  

Pentru turci era foarte important să aibă în Moldova domni pe care să-i 

manevreze uşor şi care să le garanteze achitarea îndatoririlor faţă de puterea 

suzerană, acest lucru datorându-se în parte faptului că Imperiul Otoman se 

prezenta în această perioadă ca o putere slăbită, cu finanţele zdruncinate şi care 

suferea de pe urma corupţiei şi a instabilităţii conducerii.  

Semnificativ este episodul din 1702, când marele vizir Daltaban, având 

gândul de a se îmbogăţi prin schimbarea tuturor demnitarilor din împărăţie, 

pune în pericol şi domniile voievozilor români. Brâncoveanu pentru a scăpa dă 

peste 80 000 lei, iar Constantin Duca săpat de fraţii Cantemireşti, plăteşte 100 

000 lei. Având şi sprijinul muftiului, Duculeţ reuşeşte să scape de mazilire, dar 

numai până în vara anului 1703. Un raport olandez din 21 ianuarie 1703 

vorbeşte despre aceste maşinaţiuni.
26

 Daltaban cade din funcţie la 24 ianuarie 

1703, iar la 27 ianuarie Rami Mohamed preia funcţia de mare vizir. 

Ambasadorul olandez apreciază despre acesta că el ,,e potrivit pentru a da 

împărăţiei otomane gloria cea veche şi aduce la bună înţelegere cu aceste 

popoare prin înţeleapta lui călăuzire”.
27

 

Cam în aceeaşi perioadă au loc şi ameninţările şi acţiunile tătarilor 

împotriva Imperiului otoman, iar Constantin Duca trimite îngrozit la Poartă 

ştirea că tătarii îl vor pe Devlet să fie sultan, în locul sultanului Mustafa 

înlăturat.
28

 Noul vizir a reuşit prin măsurile luate, ajutat şi de împrejurări să facă 

                                                
26

 N. Iorga, Ştiri despre veacul al XVIII-lea în Ţările Noastre. După corespondenţe diplomatice 

străine, I, 1700 – 1750, în „Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice”, seria II, 

Tomul 32, Bucureşti, 1909, p. 7. 
27

 Ibidem, p. 8. 
28

 Ibidem. 
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faţă tătarilor şi să-i pedepsească pe aceştia pentru îndrăzneala lor de a zdruncina 

liniştea Imperiului. 

Legăturile lui Constantin Brâncoveanu cu ruşii au fost sesizate de ochiul 

vigilent al Porţii şi domnul muntean a fos chemat de noul vizir să dea socoteală 

pentra acţiunile sale. Călătoria lui Brâncoveanu la Constantinopol a avut un alt 

final decât cel scontat de marele vizir. Încă o dată, domnul muntean face risipă 

de bani şi reuşeşte să impresioneze. El neagă legăturile apropiate cu ruşii şi îl 

acuza pe domnul Moldovei, că el ar avea asemenea legături,cu atât mai mult cu 

cât s-a şi înrudit cu aceştia. Aceste acuzaţii îl ajută pe Brâncoveanu să-şi ducă la 

îndeplinire dorinţa de de a-l înlătura pe Constantin Duca din scaunul domniei. 

Încercând o analiză a politicii externe a lui Constantin Duca se poate 

constata o ineficienţă a acţiunilor sale în timpul ambelor domnii. La acest lucru 

au contribuit mai mulţi factori: slaba autoritate a instituţiei domniei, lipsa de 

experienţă din prima domniei, atitudinea de respingere internă din timpul celei 

de-a doua domnii, toate acestea au făcut ca, în ansamblu, eforturile mai mult s-

au mai puţin diplomatice să nu ducă la niciun rezultat concret. În plus, în timpul 

celei de a doua domnii, domnul Munteniei, Constantin Brâncoveanu a reuşit să 

anihileze aproape orice iniţiativă a domnului Moldovei şi nu a precupeţit niciun 

efort în a-l înlătura. Persoana şi acţiunile lui Duculeţ nu mai concordau cu 

planurile voievodului muntean, experianţa şi dibăcia acestuia din urmă 

dovedindu-se superioare tinereţii şi acţiunilor fostului său ginere. 

Menţionăm că ineficienţa acţiunilor diplomatice ale lui Constantin Duca 

s-a datorat şi opoziţiei interne, acţiunilor întreprinse de boierii moldoveni aflaţi 

sub îndrumarea lui Iordache Ruset. Partida boierească era încă suficient de 

puternică pentru a avea un cuvânt de spus în treburile ţării. Boierimea 

moldoveană reprezenta elementul de stabilitate şi de continuitate, iar atitudinea 

ei era încă un factor de decizie. Duculeţ a avut puţini boieri de partea lui şi din 

aceştia cea mai mare parte a sfârşit prin a-l trăda şi prin a contribui la sfârşitul 

carierei sale.  

Despre viaţa lui Constantin Duca după înlăturarea sa din scaunul 

Moldovei în 1703, stau mărturie o serie de scrisori către foştii săi mentori în 

care acesta se plângea despre sărăcia pe care a fost nevoit să o îndure. Volumul 

de ,,Documente greceşti” îngrijit de N. Iorga conţine câteva asemenea scrisori 

ale lui Constantin Duca datate după 1703, din care transpare sărăcia în care s-a 

cufundat fostul domn al Moldovei. Scrisorile sunt adresate lui Hrisant Notara, 

cel cu care a întreţinut corespondență întreaga sa viaţă. 
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În scrisoarea din 10 martie 1710, Constantin Duca îi mulţumeşte lui 

Hrisant pentru ştirile referitoare la fiul Şerban, aflat probabil în preajma 

Patriarhului
29

. 

La 22 iunie 1713, Duca se plângea de starea sănăţii sale, rugându-l în 

acelaşi timp pe Patriarh să intervină pe lângă ,,domnul Ungrovlahiei”, în 

speranţa vreunui ajutor
30

. Este probabil că se referea mai mult la un ajutor 

bănesc decât la tronul Ţării Moldovei. 

Despre urmaşii lui Constantin Duca informaţiile sunt şi mai puţine. 

Neculce aminteşte despre copiii lui Constantin Duca ,,şi i-au rămas trei ficiori, 

unul făcut cu fata Brâncoveanului, şi au murit, altul s-au dus la moscali (este 

vorba probabil de copilul botezat de Goliţin), altul este la Ţarigradu, cu mari 

lipsă“
31

. Nu se mai cunoaşte nicio altă informaţie despre vreun urmaş al lui 

Constantin Duca, foarte probabil ca ele să fi rămas ascunse, rămânând ca 

trecerea timpului să le scoată la iveală. 

 

Through the Window of History - Foreign Policy of Moldavia in 

the Reigns of Constantine Duca 

 

 The foreign policy of the Romanian voivodships at the end of the 17
th

 

century and the beginning of the 18
th
 century is closely linked to the 

international situation.  

  Being very young during his first reign and under the tutelage of his 

father-in-law, Constantin Brâncoveanu, Constantin Duca, according to his 

contemporaries, pursued the same policy, “he was a ruler in name only” as the 

chroniclers say. Somewhat more intense were the foreign relations of 

Constantine Duca during his second reign, but, as during the first reign, these 

were carried out under the strict supervision of Constantine Brâncoveanu.  

 An analysis of Constantine Duca’s foreign policy reveals inefficiency in his 

actions during both reigns. Several factors contributed to this: the weak 

authority of the institution of the reign, the lack of experience during the first 

reign, the attitude of internal rejection during the second reign, all of which 

meant that, on the whole, the more or less diplomatic efforts did not lead to any 

concrete results 

                                                
29

 N. Iorga, Documente greceşti privitoare la istoria românilor, vol. IV, I, 1320-1716, 

Bucureşti, 1915, p. 424. 
30

 Ibidem, p. 531. 
31

 I. Neculce, op. cit., p. 177. 
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Istorie regăsită - România pe Frontul de Est (VI)  

Cum au ajuns românii la Stalingrad? 
 

prof. Neculai Juncă 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Se întâmpla acum optzeci de ani... La sfârșitul anului 1942 și începutul 

anului 1943: în luptele de la Cotul Donului şi din Stepa Calmucă s-au prăpădit 

peste 150.000 de ostaşi români în ”cea mai sângeroasă bătălie din istorie“
1
 – 

Bătălia de la Stalingrad.  

 

Campania de eliberare a Basarabiei și a Bucovinei de Nord a fost 

cosiderată una legitimă atât pe plan intern, cât și internațional, apartenența 

acestor teritorii la statul român, fiind recunoscută chiar de Anglia și Statele 

Unite ale Americii.  

Angajarea armatei române în campanie germană de pe Frontul de Est a fost 

una controversată și a trezit reacţii puternice în mediile politice, diplomatice şi 

militare. Pentru reprezentanții politici, dar şi pentru marile puteri europene, 

decizia acceptabilă ar fi fost ca mareșalul Antonescu să oprească ofensiva 

românească pe Bug. Armata română nu ar fi trebuit să meargă mai departe, în 

nesfârșitele stepe ruseşti. 

În contextul refuzulului autorităţilor române de a lua în considerare 

ultimatumul ce solicita încetarea operaţiilor militare şi oprirea avansului 

trupelor române pe Frontul de Est, la 7 decembrie 1941 guvernul britanic a 

declarat război României. Câteva zile mai târziu, pe 12 dec.1941, la presiunea 

ultimativă a guvernului german, dar și al celui italian, România a declarat 

război Statelor Unite ale Americii, deși Mareșalul Ion Antonescu ar fi afirmat 

confidențial unor ziariști români: ”Eu sunt aliatul Reich-ului împotriva Rusiei, 

dar sunt neutru între Marea Britanie și Germania. Sunt pentru americani 

contra japonezilor.”
 2

 

Printr-un memoriu adresat lui Ion Antonescu, generalul Iosif Iacobici, şeful 

Marelui Stat Major, a cerut la 8 ianuarie 1942, ca forţele care vor fi angajate să 

fie cât mai mici cu putinţă. El îşi argumenta propunerea prin „nepopularitatea 

acestui război, departe de graniţele ţării şi prin problema nesiguranţei militare 

                                                
1 https://adevarul.ro/stiri-locale/suceava/top-5-cele-mai-sangeroase-batalii-istoria-luptei-

1735060.html 
2 https://www.rfi.ro/politica-99918-pagina-de-istorie-ziua-romania-declarat-razboi-sua 

https://www.rfi.ro/politica-99918-pagina-de-istorie-ziua-romania-declarat-razboi-sua


Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. NECULAI JUNCĂ 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    166 

faţă de Ungaria”. Nemulţumit de faptul că acestui raport nu i s-a dat curs, la 17 

ianuarie 1942, Iacobici şi-a dat demisia din funcţia de şef al Marelui Stat Major. 

Dar mareşalul Ion Antonescu a întâmpinat şi opoziţia principalelor forţe 

politice ale ţării – Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc, care 

formal erau desfiinţate. Liderii acestora, Iuliu Maniu şi Constantin I.C. 

Brătianu, deşi nu cunoşteau numărul soldaților ce urmau să fie deplasați pe 

front, au solicitat insistent păstrarea trupelor în ţară.  

 La 29 decembrie 1941, Hitler îi trimite o scrisoare lui Ion Antonescu în 

care îl informează despre intenţia sa de a continua ofensiva din Est în vara 

anului 1942, solicitând României trupe cât mai numeroase, petrol şi benzină. 

Germania se angaja să doteze trupele române, participante la viitoarea 

campanie, cu armament modern. În finalul scrisorii, Hitler îşi exprima 

convingerea „că şi ceilalţi aliaţi ai noştri vor înţelege însemnătatea misiunii 

istorice a acestei vremi şi că ei vor contribui cu forţele lor pentru a salva 

Europa odată pentru întotdeauna de o primejdie care ar fi însemnat sfârşitul 

naţiunilor noastre, al culturii şi civilizaţiei lor”.
 3
 

În scrisoarea datată 5 ianuarie 1942, Ion Antonescu i-a promis Führer-ului 

sporirea livrărilor de petrol şi cereale, precum şi a efectivelor ce vor fi trimise 

pe front. A insistat asupra unor condiţii pe care partea germană trebuia să le 

îndeplinească dintre care înzestrarea armatei române cu armament modern era 

prioritară. Antonescu nu a uitat nici de problema nordului Transilvaniei, 

acuzând Ungaria de acţiuni ”duşmănoase la adresa României, ceea ce era de 

natură să destabilizeze alianţa şi lupta comună.“
 4

 Antonescu a solicitat o 

întrevedere, pentru a discuta toate problemele aferente participării armatei 

române la campania din vara anului 1942. Mulţumit de răspuns, Hitler i-a dăruit 

conducătorului statului român un automobil Mercedes.  

Pe 17 ianuarie 1942, se semnează un protocol economic, prin care 

Germania se obligă să înarmeze trupele ce urmau să ia parte la campanie. 

Concret, “guvernul german deschidea guvernului român un credit bancar în 

valoare de 600 milioane de mărci”
5

, acesta urmând a fi folosit pentru 

achiziţionări de materiale de război din Germania sau alte obligaţii ale ale 

statului român.
 
 

                                                
3 Antonescu-Hitler.Corespondenţă şi întâlniri inedite(1940-1944), vol. I, ediţie alcătuită de 

Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, Cozia, Bucureşti, 1991, p.158.Antonescu-

Hitler.Corespondenţă şi întâlniri inedite(1940-1944), vol. I, ediţie alcătuită de Vasile Arimia, 
Ion Ardeleanu, Ştefan Lache, Cozia, Bucureşti, 1991, p.158. 
4 Ibidem, p.162-165 
5 Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Gheorghe Nicolescu (coordonatori), Relaţiile militare 

româno-germane. (1939-1944). Documente, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000, p.184-185 
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Vizita lui Ion Antonescu (11-12 februarie 1942) la cartierul general al lui 

Hitler de la Rastenburg a constituit o ultimă etapă în procesul decizional privind 

implicarea României în viitoarea campanie de pe Frontul de Est, din vara și 

toamna anului 1942. În cadrul discuțiilor, mareșalul Antonescu i-a prezentat 

conducătorului statului german un lung memoriu privind contribuţia României 

la război, reconfirmând angajamentul de a participa la operaţiunile militare din 

vară. A cerut, în schimb, ossrie de garanţii din partea Germaniei, pornind de la 

considerentul că efortul de război slăbea România și o punea în stare de 

inferioritate faţă de Ungaria. Antonescu a ridicat şi alte probleme ale relaţiilor 

bilaterale: clarificarea raporturilor economice, retragerea trupelor germane din 

ţară; situaţia legionarilor refugiați n Germania (perpuți drept o rezervă politică 

la dispoziţia Reich-ului) etc.
 6
 

Cu numele de cod Fall Blau (Operațiunea Albastră), ofensiva de vară a anului 

1942 a Wehrmachtului german și a aliaților săi, s-a concentrat pe latura sudică 

șiavea două obiective majore: orașul  Stalingrad și câmpurile petrolifere din 

Caucaz. Convins, că vara va aduce victoria trupelor aliate în Est, mareșalul 

Antonescu şi-a dat acordul ca, în campania anului 1942, România „să pună la 

dispoziţia Reichului german tot potenţialul ei militar şi economic.”Antonescu 

şi-a respectat promisiunile faţă de Hitler şi a trimis peste 27 de divizii pe 

Frontul de Est.  

Eșalonul I de mari unităţi române au luptat cu succes alături de armata 

germană în operaţiunile pentru cucerirea penisulei Kerci (operaţiunea 

„Vânătoarea de dropii”, desfăşurată în perioada 8-19 mai), a Sevastopolului 

(operaţiunea „Prinderea Nisetrului”, 1 iunie-4 iulie) şi la ofensiva de la sud de 

Harkov (17-28 mai), unde au fost luaţi prizonieri peste 200.000 de militari 

sovietici. Succesele au fost impresionante, cucerirea peninsulei Crimeea, 

aducându-i bastonul de feldmareşal lui Erich von Manstein, comandantul 

Armatei 11 germane.  
La începutul verii anului 1942, ”obsesia Führer-ului erau terenurile petrolifere 

din Caucaz. “Daca nu luăm Maikopul şi Groznîi”, le-a spus el generalilor, 

“trebuie să pun capăt războiului.” În acea fază, singurul interes pentru Stalingrad 

consta în eliminarea fabricilor de armament din zonă şi asigurarea unei poziţii pe 

Volga. Capturarea oraşului nu era considerată o necesitate.“
 7

 

Ofensiva germană a început bine. Forțele sovietice au opus o slabă 

rezistență în stepele nesfârșite din sudul Rusiei și s-au retras în dezordine către 

est. Cele câteva încercări de a stabili o linie defensivă au eșuat. Trupele aliate 

                                                
6 Antonescu-Hitler.Corespondenţă şi întâlniri inedite(1940-1944), vol. I, ...p. 175-216. 
7 Beevor, Antony, Stalingrad, Editura Rao International Publishing Company, 2005, p. 110. 
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le-au străpuns, apoi le-au înconjurat, alimentând în cercurile militare germane 

ideea că rezervele militare sovietice sunt pe sfârșite. 

În sud, Grupul A forța înaintarea către Caucaz, dar avansarea lui este 

încetinită, efectivele fiindu-i întinse pe distanțe prea mari și neavând legătură cu 

Grupul B. Ocuparea câmpurile petrolifere din Caucaz ar fi slăbit mult capacitatea 

industrială a Uniunii Sovietice și ar fi adus surplusul de combustibil necesar 

continuării ofensivei. Însă ”Hitler era obsedat de simbolismul Stalingradului“, 

explica unul din ofiţerii de stat-major ai lui Paulus, de valoarea propagandistică și 

morală a cuceririi Orașului lui Stalin.  

Până la sfârșitul lunii iulie, germanii îi forțează pe sovietici să traverseze în 

defensivă fluviul Don. Armata a 6-a germană se află la doar câteva zeci de 

kilometri de Stalingrad. Armata a 4-a Panzer, aflată pe flancul sudic, își 

schimbă direcția de atac către nord, pentru a ajuta la cucerirea orașului.  

Armata 3 română, comandată de generalul Petre Dumitrescu, a acţionat de 

la începutul lunii august 1942 pentru curăţarea litoralului de est a Mării de 

Azov şi a Mării Negre şi a contribuit la cucerirea  peninsulei Taman.
 8
 Divizia 2 

munte, condusă de generalul Ion Dumitrache, supranumită ”divizia de 

cremene“
9
, a luptat pe direcţia Groznîi până la cucerirea capului de pod peste 

râul Bakssan
10

. Vânătorii de munte au reprezentat pe toată durata Campaniei de 

Est trupele de elită ale infanteriei române. 

Concomitent cu aceste acţiuni au plecat din ţară, diviziile Eşalonului doi ce 

urmau să încadreze cele două comandamente de armată, conform înţelegerii 

intervenite între O.K.H. şi Marele Stat Major Român. Debarcarea lor a avut loc 

între 8 august (Divizia 13 infanterie) şi 2 octombrie (Divizia 7 infanterie) în 

zona Stalino-Volnovaha-Mariupol.  Pentru ocuparea pozițiilor ordonate, în 

unele situații, soldații români sunt nevoiți să străbată pe jos, în marșuri 

istovitoare distanțe de peste 200 de km.  

Marele Cartier General aprecia că pentru constituirea dispozitivului de 

luptă se impunea asigurarea condiţiilor minime de dotare, concomitent cu 

primirea unor misiuni în conformitate cu starea lor combativă.  

Fixarea centrului de greutate al ofensive în sectorul sudic al frontului 

germano-sovietic a făcut ca înaintarea rapidă a Armatei a 6-a a generalului 

Paulus să aibă nevoie de susținerea și întărirea flancurilor și de eliberarea a cât 

                                                
8 Adrian Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Românii la Stalingrad. Viziunea 

românească asupra tragediei din Cotul Donului şi Stepa Calmucă, Editura Militară, Bucureşti, 
1992, p115-118 
9 Generalul Ion Dumitrache, Divizia de cremene pe Frontul de est. Memorii de război, Muzeul 

Judeţean de Istorie, Braşov, 1997, p. 67-93. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=PFCw2zSgZLI. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Don
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mai multor forţe germane, necesare cuceririi Stalingradului. Pentru aceasta, pe 

Donul Mijlociu a fost stabilit un aliniament aliat format din armatele românești, 

italiene și maghiare, dar pe ai căror soldați ”comandanţi germani îi considerau 

prost echipaţi şi înarmaţi, neinstruiţi şi total nepregătiţi pentru un război pe 

Frontul de Răsărit. [...] Majoritatea soldaţilor aliaţi erau recruţi, şi cel puţin 

jumătate analfabeţi. Lipsa de familiarizare cu progresul tehnologic îi expunea 

unor accese de panică când erau atacaţi de tancuri sau de avioane. “
11

 

La solicitarea Comandamentului German, Armata 3 română este dispusă în 

marele cot al Donului într-o fâşie largă de 148 de kilometri, între Suhoi Doneţk 

şi Kleţkaia. Limita flancului de apărare se afla în cea mai mare parte la sud de 

Don, fără ca acesta să poată oferi un avantaj militar, să constituie un obstacol 

natural, din cauza celor două largi capete de pod de la Kleţkaia şi Serafimovici, 

care erau deţinute de trupele sovietice. La dreapta românilor era dispusă Divizia 

376 infanterie germană din Armata 6 germană, iar la stânga Armata 8 italiană. 

Armata 3 avea în componența sa patru comandamente de corp de armată (1, 

2, 4, 5), opt divizii de infanterie (5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15), două de cavalerie (1 

şi 7), întreg efectivul ridicându-se la 143 336 de militari. La începutul lunii 

noiembrie 1942, în dispozitivul de apărare a armatei a fost dislocat Corpul 48 

blindat german, în compunerea căruia au intrat Divizia 22 tancuri germană şi 

Divizia 1 blindată română.  

Dispozitivul de apărare a fost constituit în perioada 12 sept. -1 nov. 1942, 

Armata 3 fiind subordonată Grupului de armată B. Generalul Petre Dumitrescu 

şi-a instalat cartierul general la Morozovskaia, la aprox. 100 km de linia 

fancului stâng, începând cu data de 1 octombrie. În acest răstimp trupele 

române se confruntau aproape zilnic cu atacuri sovietice de mică amploare, 

fiind preluate şi marile unităţi care soseau din ţară, în cadrul eşalonului 2.  

La Cotul Donului, situaţia trupelor române, era deosebit de precară. 

Militarii români au preluat pozițiile de la trupele italiene și germane, într-o zonă 

cu foarte puține resurse rămase. Armata Roşie păstrase pe malul drept al 

fluviului trei capete de pod. Analizând dispoziţiile germane privind plasarea 

Armatei 3 române în Cotul Donului, generalul Platon Chirnoagă constată că 

aceasta „se găsea fără nici o rezervă, pe un front cel puţin de două ori mai 

întins decât ar fi putut să facă faţă cu cele opt divizii şi cu trei capete de pod, a 

căror prezenţă însemna un permanent pericol".  
12

  

Repetatele avertismente ale înaltului Comandament român asupra situaţiei 

primejdioase, constituită de capetele de pod sovietice nu au fost luate în seamă. 

                                                
11 Beevor, Antony, Stalingrad, Editura Rao International Publishing Company, 2005, p. 130 
12 https://foaienationala.ro/la-volga-si-in-caucaz-partea-i.html 
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Preocupat de luarea Stalingradului, Înaltul Comandament german nu a aprobat 

un atac în forţă româno-german pentru eliminarea pozițiilor strategice  deținute 

de  sovietici, iar solicitările de a se trimite întăriri umane şi materiale în zona 

respectivă au rămas fără niciun rezultat.  

Dacă Armata 3 română avea misiunea de apărare a flancului stâng, la Cotul 

Donului, Armata 4 este amplasată pe flancul sudic, în zona Kotelnikovo, în 

Stepa Calmucă, misiunea încredinţată de comandamentul german fiind apărarea 

„fără gând de retragere” a unei fâşii ce se întindea la sud de Stalingrad, între 

Kegulta şi Beketovka. La 15 august 1942, generalul Ilie Şteflea, şeful Marelui 

Stat Major, înainta un raport mareşalului Ion Antonescu, prin care, invocând 

argumente de natură operaţională şi logistică, încerca să prevină dislocarea 

Armata 4 română în Stepa Calmucă. Rezoluţia mareşalului a fost, ca de atâtea 

ori, devastatoare. „Pentru câştigarea războiului, mergem oriunde”.
 
 

Armata 4 română, comandată de generalul Constantin Constantinescu-

Klaps, a primit spre apărare un front cu o dezvoltare de 270 de km care, dacă se 

adaugă sinuozităţile terenului, ajungea la peste 300 de km. Pentru îndeplinirea 

misiunii, Armata 4 română avea două comandamente de corp de armată (6 şi 7) 

cu cinci divizii de infanterie (1, 2, 4, 18, 20) şi două de cavalerie (5 şi 8). 

Efectivul armatei la jumătatea lunii noiembrie 1942 se ridica la 75.250 de 

militari, inclusiv Divizia 20 infanterie.  

Caracterizând situaţia marilor unităţi române, dispuse la sud de Stalingrad, 

generalul Ilie Şteflea a arătat că ele erau „înşirate ca nişte mărgele pe aţă”.
 13

 

Practic, aşa cum sublinia locotenent-colonelul Nicolae Dragomir, subşeful de 

stat major al Armatei 4, nu se afla într-un dispozitiv de apărare, ci mai de grabă, 

unul de supraveghere.
14

  

Situaţia materială a Armatei 4 române era mai grea decât cea a Armatei 3. 

Considerat de către comandamentul german drept un front secundar, aici lipsea 

armamentul antitanc şi cel de artilerie (mai ales artileria grea). Aprovizionarea 

se făcea cu foarte multă greutate, iar despre trupe de rezervă în condiţiile unor 

fronturi atât de întinse nu putea fi vorba. 

Așadar, armatele 3 şi 4 române, situate pe flancurile Armatei 6 germane, 

care ataca direct Stalingradul, aveau o capacitate operativă redusă, iar misiunile 

încredinţate depăşeau cu mult posibilităţile de care dispuneau. Armata germană 

nu şi-au onorat decât în mică măsură angajamentele de dotare asumate în iarna 

anului 1942.  

                                                
13 A. M. R., fond 948, dosar nr. 733, f. 8. 
14 A. M. R., fond 949, dosar nr.2452, f. 5. 
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Manfred Kehrig, unul dintre cei mai buni exegeţi ai bătăliei de la 

Stalingrad, sublinia că armata germană şi forţele aliate care au luptat în marea 

încleştare de pe Volga s-au confruntat cu o gravă criză a transporturilor, ceea ce 

a afectat capacitatea lor combativă.
15

 Insuficienţa forţelor şi a mijloacelor, 

precum şi dificultățile de aprovizionare, a făcut ca acestea să fie direcţionate 

predilect spre trupele germane ce încercau să cucerească Stalingradul, în vreme 

ce trupele aliate, inclusiv cele române, au fost neglijate permanent. 

În preziua contraofensivei sovietice, în regiunea Stalingrad se aflau 

230.782 militari români, ce încadrau cele două armate, precum şi unităţile care 

acţionau sub comandament german. În zonă se mai aflau Marele Cartier 

General Român, condus de generalul Ilie Şteflea, Corpul Aerian Român, alte 

unităţi şi subunităţi de apărare antiaeriană.  

Statisticile Marelui Stat Major arătau că armata română avea sub arme la 

15 noiembrie 1942 841.133 militari, ceea ce însemna că efectivele de pe frontul 

de la Stalingrad reprezentau circa 30% din total.
16  

Documentele de epocă 

apreciază că efectivele totale ale armatei române în zona Stalingradului se 

ridicau la aproape 254.000 de militari de toate categoriile şi armele, trimiși la 

mii de kilometri de țară, asupra cărora, peste câteva zile, se va abate dezastrul. 
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History Retrieved – Romanian on the Eastern Front (VI)  

How the Romanians Reached Stalingrad 

 
The campaign to liberate Bessarabia and Northern Bukovina was 

considered legitimate both internally and internationally, as the membership of 

these territories to the Romanian state was recognized even by England and the 

United States of America. For politicians, diplomats but also for the great 

European powers, Antonescu had to stop the Romanian offensive on the Bug. 

The Romanian army should not have gone any further into the endless Russian 

steppes.  

Ion Antonescu’s decision to engage the Romanian army to the German 

campaign on the Eastern Front was a controversial one and aroused strong 

reactions in the political, diplomatic and military circles.  

Convinced that the summer would bring victory for Allied troops in the 

East, Marshal Antonescu agreed that, in the 1942 campaign, Romania “would 

place all its military and economic potential at the disposal of the German 

Reich.” Antonescu kept his promises to Hitler and sent more than 27 divisions 

to the Eastern Front. 
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Starea de bine – un indicator al calității actului educațional 

 
Director, prof. Neculăeș Lidia Mihaela  

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești  

 

 În contextul pandemic, dificultățile emoționale ale elevilor au fost 

amplificate de stresul din cadrul familiei, de izolarea fizică, de educația 

perturbată și de incertitudinea cu privire la viitor. S-a constatat o înrăutățire a 

bunăstării psihoemoționale, manifestându-se frecvent stări de tristețe, frică, 

crize, iar la nivel fizic s-au constatat insomnii, lipsa poftei de mâncare, dureri de 

cap.  

Deoarece copiii și tinerii petrec foarte mult timp în mediul școlar, devine 

o necesitate asigurarea stării de bine. 
Studiile definesc trei elemente esențiale ale stării de bine și anume: 

sănătatea fizică și mentală, fericirea și satisfacția față de propria viață, 

socializarea și interacțiunea cu ceilalți colegi și cu profesorii. 
La baza relațiilor benefice se află empatia, definită de capacitatea de a 

pătrunde în experiența celuilalt și de a-i înțelege și simți bucuriile și supărările. 
Ea devine baza strategiei necesare unei bune comunicări interpersonale. 

Profesorul care emană stare de bine în școală și în afară ei este prietenos, 

calm, aflat mereu în contexte de învățare reciprocă, deschis spre nou, dornic de 

perfecționare, bun comunicator, atent la cei din jur, preocupat de binele 

elevilor, cooperant, empatic. 
Copilăria de astăzi răspunde și ea acelorași nevoi de joacă, interacțiune și 

afecțiune, dar este diferită de cele pe care au precedat-o. Saltul tehnologic nu a 

fost niciodată atât de semnificativ. El a dus la comportamente, atitudini, 

preferințe total diferite de cele ale bunicilor sau părinților. Copiii de astăzi 

trăiesc prea repede și prea curând se maturizează fiziologic mult mai repede, 

intră în contact cu multe informații și dețin dispozitive electronice performante 

care ori nu existau sau le dețineau un număr restrâns de persoane. Parcurg  

astfel un traseu de dezvoltare mult mai comprimat. 

O tipologie aparte o reprezintă elevii angrenați în multiple preocupări și 

solicitări școlare și extrașcolare, de tipul meditațiilor, lecțiilor de muzică, de 

dans etc. Mulți dintre aceștia au părinți plecați în străinătate sau au mai multe 

CALEIDOSCOP 
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slujbe, fiind astfel absenți din viața copiilor. Ei își petrec majoritatea timpului 

între pereții școlii sau ai casei. 

Sul Palmer afirmă că există numeroase elemente de toxicitate în acest tip 

de copilărie: exces de tehnologie, somn insuficient, lipsa jocurilor în aer liber, 

lipsa comunicării cu părinții, insistență pe o evaluare bazată pe competiție, dietă 

nesănătoasă. Copilăria lor este construită că o cursa nebună într-o cultură a 

hipercompetiției, sedentară, poziționată în jurul ecranelor. Copiii trăiesc în 

lumea butoanelor, a virtualului și a hiperrealității. Jocurile de altă dată cu 

păpușile, fotbalul, coarda au dispărut. Televizorul a pierdut și el teren, fiind 

înlocuit cu internetul și cu jocurile electronice și cu rețelele de socializare. 

Această generație este denumită  „generația net”, cybercopii, născuți și crescuți 

digital. 

Tableta, mobilul, computerul au devenit un fel de oxigen pe care îl respiră. 

Aparatul electronic este folosit ca să se joace, să-și dea întâlniri, să învețe și 

reprezintă, practic, o parte din viața lor. Nouă generație își dorește libertate în 

tot ceea ce face și este considerată că fiind dezorientată social, incapabilă de 

concentrare și de efort susținut. Ei nu mai citesc suficient și consideră cărțile 

plictisitoare și o pierdere de timp. 

În acest context, apare conceptul de conectivism, concept care pune 

accentul pe dezvoltarea prin împărtășirea informațiilor și nu pe transmiterea 

unilaterală, creându-se astfel o stare de bine. În această era digitală, ne întâlnim 

cu elevi conectați la rețele sociale, de cunoaștere și de învățare care se extind în 

afară clasei și a școlii. Devine oportun să le oferim elevilor posibilitatea de a 

conecta experiențele și cunoștințele din spațiul școlar cu cele deprinse în 

interiorul rețelelor sociale și în comunitățile din care fac parte. Elevul trebuie 

încurajat să-și valorifice competențele și cunoștințele asimilate în afara școlii. 

Din păcate, în școală accentul a rămas pe scris, citit și matematică și mai 

puțin pe dezvoltarea capacităților critice, pe rezolvarea de probleme, creativitate, 

colaborare, comunicare. Practicile tradiționale au o abordare de tipul „text, 

vorbe, text” și se bazează pe o comunicare unidirecționată, cu manualul ca sursă 

principală de cunoaștere. Se crează o discrepanță între această ofertă bazată pe 

conținuturi predefinite, pe trecerea ordonată de la o unitate la altă, cu reguli, 

norme și cea oferită de comunicarea digitală care este colorată, dinamică, facilă 

și care permite deschiderea de „ferestre în ferestre”, de legături rapide între 

concepte și care asigură cunoașterea pe un suport multimedia, provocator și 

atractiv. 

Apare aici oportunitatea oferită de faptul că sălile de clasă sunt dotate cu 

table inteligente și cu acces la internet. Acest fapt face posibil accesul la diferite 

surse de informare și la diferite modalități de livrare a informației, mult mai 
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motivante pentru elevi. E necesar însă ca profesorii să dezvolte în rândul 

elevilor și abilități de raportare realistă și critică asupra fenomenului media. Ei 

trebuie să fie sprijiniți să decodifice corect mesajele și să le selecteze pe cele 

potrivite. 

De aici și necesitatea ca profesorul să abandoneze poziția de sursă unică 

de informații și să devină atent la stimularea interesului pentru cunoaștere. 

Profesorul trebuie să devină specialist în motivare. În fața potențialului audio–

video captivant al noilor media, profesorul este nevoit să creeze demersuri 

didactice relevante, în acord cu necesitățile educabililor. 

De altfel, copiii se nasc cu un apetit senzațional pentru învățare și fac 

toate activitățile cu entuziasm, fără să li se pară greu. Învață mersul în picioare 

și limbajul fără să protesteze sau să se dea bătuți. Ne putem întreba de ce nu 

păstrează aceeași motivație. Principalele motive ar putea fi că la început ei 

beneficiază de sprijinul necondiționat al celor din jur, că primesc mereu 

feedback pozitiv, indiferent dacă reușesc sau nu și pentru că au posibilitatea de 

a greși. Mai mult chiar, deși greșesc sunt tratați cu blândețe și iubire. 

Cu timpul, cresc așteptările față de ei și a greși creează consecințe, mai 

ales la nivelul ierarhizarilor care intoxică mediul școlar și cultură cotidiană. Prin 

comparație, concurență, ierarhizarea, progresele individuale și valoarea 

adăugată par nesemnificative. Scade și apetitul pentru învățare pentru că 

standardele care trebuie atinse nu au legătură cu viața de zi cu zi. 

Conform studiilor de specialitate, ființa umană își găsește sensul atunci 

când participă la experiențele autentice de învățare, experiență transformatoare 

care trebuie internalizată că să se mențină și să alimenteze motivația și 

capacitatea individului de a învăța cu sens. 

Învățarea nu trebuie să se desfășoare sub presiunea unor rezultate la teste. 

Accentul trebuie să cadă pe învățarea că proces participativ, că experiență trăită 

cu scopul de a înțelege corelația  dintre cunoștințe, valori, competențe și de a 

asigura transferul acestora în situații reale de viață. Experiență de învățare 

trebuie să implice elevul nu doar cognitiv, ci și social, emoțional și acțional. 
Din perspectiva neuroștiințelor, o experiență de învățare care se 

finalizează cu modificări comportamentale semnificative are nevoie de activare 

cognitivă, de implicare emoțională, participare socială, aplicare concretă și 

reflecție în urmă aplicării pentru a consolida învățarea. Dacă vom reuși să 

activăm mai multe regiuni ale creierului, vor fi mai multe dimensiuni ale 

personalității umane activate. 
Pentru că elevii să nu o perceapă ca pe un efort inutil, învățarea trebuie să 

atingă și dimensiunea emoțională, socială și acțională. 
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Dimensiunea socială vizează existența interacțiunilor cu scop de învățare 

între elevi, cât și între aceștia și profesor. Cercetările arată că relațiile 

educaționale bune duc la creșterea stării de bine, a stimei de sine și a 

optimismului. 
Emoțiile, care  vizează dimensiunea emoțională, sunt combustibilul și 

baza învățării. Ele fac pe elevi să se angajeze în activitatea de învățare și ajută 

la păstrarea atenției. 
Dimensiunea acțională nu vizează doar aplicarea noilor achiziții în 

contexte practice, ci și implicarea elevilor în descoperirea de noi cunoștințe și în 

coplanificarea activităților de învățare viitoare.  

Pentru a dori să învețe, copiii trebuie să aibă încredere în proces, în cel 

care îl gestionează, să știe că vor fi în siguranță și că vor avea condițiile 

necesare pentru a realiza sarcinile. Multor copii le este teamă de nereușită, de 

greșeală și astfel refuză să învețe. 
De aceea este necesar să contribuim la realizarea stării de bine a acestora, 

să le oferim sprijin continuu și necondiționat în activitatea de învățare, să 

utilizăm feedback pozitiv și să creăm posibilitatea de a greși și de a învață din 

greșeli. 
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This article presents the importance of well-being in making teaching 

process more effective. It focuses on different aspects: the characteristics of the 

teacher who emanates well-being, the traits and features of today’s generation, 

the concept of connectivism, possible approaches to achieving well-being and 

motivating students, the neurosciences’ perspective on learning experiences, 

and the cognitive, emotional, social and action dimension of learning 
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Telescopul spațial James Webb 

 
prof. Dorin Moglan 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 
Pe 25 decembrie 2021 a avut loc un eveniment astronomic deosebit, ce a 

constat în lansarea cu o rachetă Ariane de la Centrul Spațial Guyana, din 

Guyana Franceză, a telescopului spațial James Webb (JWST). Telescopul îi 

poartă numele celui care a fost administratorul agenției spațiale NASA din 1961 

până în 1968, James Edwin Webb. Construcția telescopului a durat aproape 20 

de ani, iar costurile s-au ridicat la peste 10 miliarde de dolari. În acest mare 

proiect științific au colaborat alături de NASA atât Agenția Spațială Europeană 

(ESA),  cât și Agenția Spațială din Canada (CSA). 

Prin lansarea în spațiu a acestui telescop spațial comunitatea științifică  va 

putea să caute lumina emisă de primele stele care s-au format în Univers după 

Big Bang, (aproximativ 13,75 miliarde ani în urmă), să studieze formarea 

stelelor, a sistemelor planetare, formarea și evoluția galaxiilor dar și 

posibilitatea existenței vieții pe alte planete. Ce îl face mai deosebit și mai 

puternic pe telescopul spațial James Webb față de predecesorul său, telescopul 

Hubble? Dacă sistemul optic al lui Hubble are o oglindă cu un diametru de 2,5 

m, telescopul James Webb are o oglindă de 6,5 m, ceea ce face ca rezoluția 

telescopului să crească, făcându-l capabil să ,,vadă” un obiect de dimensiunea 

unei mingi de fotbal de la o distanță de chiar de 500 km. (figura 1) 

 
Figura 1. 

(sursa: https://webbtelescope.org/contents/media/images/4181-Image ) 

https://webbtelescope.org/contents/media/images/4181-Image
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Dacă telescopul Hubble orbitează la câteva sute de km deasupra 

Pământului, telescopul James Webb a fost trimis în spațiu la o distanță de 

aproximativ 1,5 milioane km (aproape de 4 ori mai mult distanța de la Pământ 

la Lună) în așa numitul punct Lagrange L2, ce reprezintă un punct din spațiu 

stabil din punct de vedere gravitațional, aflat pe direcția Pământ-Soare astfel 

încât Pământul este situat între telescop și Soare.(figura 2). 

 

 
Figura 2. 

(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_Lagrange) 

 

Pe data de 24 ianuarie 2022, după o călătorie care a dat emoții comunității 

științifice și pasionaților de astronomie, și după ce a trebuit să implementeze 

diferite sisteme și structuri, telescopul James Webb s-a poziționat cu success în 

punctul Lagrange L2. 

 

   Câteva detalii tehnice  
Telescopul   James Webb este conceput pentru a face observații în primul 

rând în spectrul de infraroșu, spre deosebire de telescopul Hubble 

care ,,privește” în lumina vizibilă. Electronica de pe telescop trebuie să fie ferită 

de căldura Soarelui pentru că orice obiect încălzit emite în infraroșu și ar afecta 

imaginile captate. Pe lângă poziționarea în punctul Lagrange L2, în scopul 

ecranării luminii solare telescopul dispune de mai multe folii metalice speciale 

așezate paralel și care au dimensiunea unui teren de tenis de câmp. (Figura 3). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct_Lagrange
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Observațiile din spectrul infraroșu vor fi făcute la o temperatură de sub 50ºK (-

223,2ºC). 

 
Figura 3. 

(sursa: https://webb.nasa.gov/content/about/innovations/coating.html) 

 

Sistemul optic este constituit din 3 oglinzi fabricate din beriliu, placate cu 

aur în scopul reflectării mai eficiente a luminii în infraroșu. Dimensiunile 

telescopului ar fi putut pune probleme la lansarea în spațiu  cu ajutorul rachetei 

Ariane.  

Pentru a încape în rachetă s-a folosit principiul origami, astfel că oglinda 

principală a fost restrânsă după cele 18 segmente componente hexagonale, 

urmănd ca desfășurarea lor și a altor componente să se facă în spațiu, de la 

momentul lansării, până la momentul desfășurării în punctul Lagrange L2. 

 

  

Pregătirea pentru testare și punerea în funcțiune 

În scopul testării  și punerii în funcțiune a telescopului, a început pe data de 

12 ianuarie 2022,în timp ce se deplasa către punctul Lagrange L2, procesul de 

aliniere a oglinzilor. Cele 18 segmente hexagonale de oglindă au fost reglate și 

aliniate cu o precizie extremă pentru  a funcționa ca o singură oglindă. După 

etapele de aliniere a telescopului a urmat un proces de aproximativ două luni de 

reglare și punere în funcțiune a celorlaltor instrumentelor științifice. Ca un test 

https://webb.nasa.gov/content/about/innovations/coating.html
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al capacității sale, după alinierea oglinzii principale, telescopul James Webb a 

făcut o fotografie senzațională cu steaua 2MASS J 1755.(figura 4). 

 
Figura 4. 

(sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescopul_spațial_James_Webb) 

 

Imaginea impresionează prin claritatea sa peste așteptări, dar și prin faptul 

că pe lângă ea pot fi observate galaxii îndepărtate, fiind pentru prima dată când 

astronomii reușesc să le capteze. S-au efectuat deja teste pentru verificarea 

capacității de observare a țintelor mobile, luăndu-se astfel în ,,vizor “ un mic 

asteroid denumit 6481 Tenzing din Centura Principală denumit după Tenzing 

Norgway, cel care a fost printre primii oameni ce au ajuns pe vârful Everest. 

Responsabilii acestui program spațial au anunțat că primele imagini 

științifice vor fi dezvăluite în luna iulie, anul 2022, stabilindu-se o listă clară de 

obiective ce vor fi studiate. Dacă primele imagini au fost pentru calibrarea 

instrumentelor, se așteptă ca cele care vor urma să răspundă la unele întrebări 

legate de originile Universului, de  primele galaxii sau dacă există viață și pe 

alte planete. 

Într-adevăr, pe 12 iulie 2022, într-o conferință de presă,  NASA a dezvăluit 

primele imagini  științifice captate de telescopul James Webb în care au fost 

surprinse: nebuloasa Carina, (locul de formare a noi stele și unde pot fi studiate 

praful și gazele din care sunt formate, Figura 5), cvintetul lui Stephan (format 

din cinci galaxii situate la circa 290 milioane ani lumina de noi și care 

interacționează între ele datorită gravitației, Figura 6), o stea aflată ,,pe moarte” 

situată în nebuloasa Inelului Sudic, aflată la circa 2500 ani lumină de Pământ și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescopul_spațial_James_Webb
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care emite inele de gaz și praf, Figura 7), atmosfera exoplanetei gazoase 

denumite WSAP-96b aflată la 1000 de ani lumină, Figura 8. 

 

 
Figura 5 

(Sursa: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-

cosmic-cliffs-glittering-landscape-of-star-birth) 

 

 
 

Figura 6 

(Sursa: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-sheds-light-

on-galaxy-evolution-black-holes) 
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Figura 7 

(Sursa:https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-captures-dying-

star-s-final-performance-in-fine-detail) 

 

 
Figura 8 

(Sursa: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-steamy-

atmosphere-of-distant-planet-in-detail) 

 

O imagine interesantă a roiului de galaxii SMACS 0723  surprinde o zonă din 

Univers situată la 4 miliarde ani lumină ce poate fi acoperită cu un grăunte de 

nisip privit de la o distanță egală cu lungimea unui braț (Figura 9) 

 

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-steamy-atmosphere-of-distant-planet-in-detail
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-steamy-atmosphere-of-distant-planet-in-detail
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Figura 9 

(Sursa: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-delivers-deepest-

infrared-image-of-universe-yet) 

 

 

Bibliografie: 

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescopul_spațial_James_Webb 

2. https://www.scientificeuropean.co.uk/ro/sciences/space/james-webb-

space-telescope-jwst-the-first-space-observatory-dedicated-to-the-study-

of-early-universe/ 

3. https://www.descopera.ro/stiinta/19945965-primele-imagini-facute-de-

telescopul-spatial-james-webb-dezvaluite-de-nasa 

 

 

The James Webb Space Telescope 

 
On 25

th
 December 2021, the James Webb Space Telescope was launched 

into space. The project has been expected to take about 20 years to complete 

and cost about $10 billion. In addition to the telescope’s outstanding technical 

characteristics, the importance of this scientific project lies in its objectives: to 

search for the light emitted by the first stars that formed in the Universe after 

the Big Bang (about 13.75 billion years ago), to study the formation of stars and 

planetary systems, the formation and evolution of galaxies and the possibility of 

life on other planets. After positioning at the Lagrange L2 point and calibrating 

the telescope’s instruments, the first images and scientific reports are expected 

to be released in summer 2022. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescopul_spațial_James_Webb
https://www.scientificeuropean.co.uk/ro/sciences/space/james-webb-space-telescope-jwst-the-first-space-observatory-dedicated-to-the-study-of-early-universe/
https://www.scientificeuropean.co.uk/ro/sciences/space/james-webb-space-telescope-jwst-the-first-space-observatory-dedicated-to-the-study-of-early-universe/
https://www.scientificeuropean.co.uk/ro/sciences/space/james-webb-space-telescope-jwst-the-first-space-observatory-dedicated-to-the-study-of-early-universe/
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ARC PESTE TIMP 

în binecuvântatul Hălăucești 

 
Prof. Petronela Petrila 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 

 
 

O fotografie memorabilă, Frumusețe, armonie – Hălăucești, 1957 

Primul cor bisericesc mixt, din Moldova, pe patru voci, profesor, organist, 

dirijor, pr. Carmil  

Tocănel,( stânga), Pr. Iosif  Duman  (mijloc), la celebrarea a 25 de ani de 

preoție și Pr. Eugen Blăjuț (dreapta) 

 

Să nu uiți, Darie! 

 

Acest îndemn celebru, cu care scriitorul Zaharia Stancu a deschis romanul 

Desculț, este un imbold pentru fiecare dintre noi de a nu uita ceea ce înaintașii 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. PETRONELA PETRILA 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    185 
 

noștri au plămădit și au construit în toate domeniile ce definesc societatea 

umană. 

Să nu uiți! Sub egida acestui motto, dirijoarea Corului "Sfânta Cecilia" 

din Hălăucești, profesoara de muzică, Gisela Petrila, a avut inspirația de a iniția 

o sărbătoare - Celebrarea a 80 de ani de existență a Cântului Coral în cadrul 

Parohiei Romano-Catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria, din satul 

Hălăucești. 

Propunerea a fost salutată cu mult drag de membrii corului bisericesc și 

sărbătoarea a prins contur. Au fost invitate toate persoanele care, în decursul a 

80 de ani, și-au unit vocile pentru a aduce laudă lui Dumnezeu și pentru a 

contribui la frumusețea celebrărilor liturgice. 

Invitații speciali au fost, prin excelență, veteranii cântului sacru. Cu câtă 

bucurie în suflet, cu câtă emoție și exaltare în priviri ne-au întâmpinat seniorii 

coriști, atunci când le-am bătut în poartă pentru a-i invita la sărbătoare! 

Încărcați de ani, marcați de boli sau de neputințe, ne-au dăruit zâmbete și 

mulțumiri, însoțite de promisiunea că vor ajunge la întrunire. Și au ajuns! 

Astfel, în ziua de 22 noiembrie 2022, când Biserica Romano-Catolică 

celebrează memoria liturgică a Sfintei Cecilia, patroana cântăreților, ne-am 

adunat în jurul altarului credincioși coriști de toate vârstele spre a-i mulțumi lui 

Dumnezeu pentru darul cântului sacru. Am simțit și prezența seniorilor care au 

fost în comuniune cu noi din patul de suferință și care ne-au urmărit prin 

mijloacele de transmisiune directă. Am simțit și prezența acelora, foarte mulți la 

număr, care s-au înscris, rând pe rând, în Corul Îngerilor. 

Părintele paroh, Daniel-Anton Lucaci, a prezidat Sfânta Liturghie, iar 

concelebranți au fost părintele Bernadin Duma, căruia îi datorăm numele 

Corului, și părintele Marcelin Amariei care ne-a acordat un real sprijin, ca 

organist și dirijor, atunci când am avut mai mare nevoie.  

 

Qui bene cantat, bis orat! ( Cine cântă bine, se roagă de două ori!) 

 

În cuvântul de învățătură, părintele Bernadin Duma, Decanul Facultății de 

Teologie din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din 

Roman, a subliniat importanța și rolul cântului sacru: alături de cuvinte, acesta 

constituie o parte necesară și integrantă a Sfintei Liturghii. 

Cântul sacru contribuie într-un mod cu totul deosebit la frumusețea 

celebrării și la crearea unei atmosfere de rugăciune, de laudă adusă lui 

Dumnezeu. 

Muzica liturgică are scopul de a edifica inimile credincioșilor, iar pentru 

aceasta este necesară o bună pregătire. Cântul bisericesc trebuie să fie demn 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. PETRONELA PETRILA 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    186 
 

slăvirii Domnului - această cerință a fost mereu prezentă în viața Bisericii. 

Muzica este „cea mai nobilă slujitoare a liturgiei” (Papa Pius al XI-lea). 

„Admirația istoricilor pentru franciscanii care s-au dedicat artei sunetelor 

este profundă și sinceră. Niciun alt ordin religios nu prezintă un așa mare număr 

de muzicieni. Dragostea și pasiunea pentru muzică în rândul părinților 

franciscani își găsește originea în fondatorul lor. Sfântul Francisc de Assisi, ca 

iubitor de poezie și muzică, a rămas în istoria artei universale prin celebra 

scriere, numită Laudes creaturarum, cunoscută și sub denumirea de Cântecul 

Creaturilor sau Cântecul fratelui Soare”
1
.  

Preoții concelebranți ne-au încurajat să aducem, în continuare, slavă lui 

Dumnezeu prin cântec,  dar în mod deosebit au mulțumit seniorilor coriști, care 

au slujit cântul sacru ani mulți, apoi am cântat împreună Recviemul  pentru 

coriștii din Cer.  

 
 

Împreună, mulțumim lui Dumnezeu! - 22 noiembrie 2022 

 

                                                
1
 Cfr. C. DUMEA, «Muzicianul Carmil Tocănel», în rev. Studii franciscane nr. 

12, Ed. Serafica, Roman 2012, p. 251.  
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Vocea Cetății 

Laudă, suflete al meu, pe Domnul! 

Voi lăuda pe Domnul în toată viața mea, 

Voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi! (Ps. 146, 1-2)  

 

“Onorați iubitori ai cântului sacru, păstori sufletești și credincioși 

hălăuceșteni! 

 

Îngăduiți-mi ca, în câteva minute, să vă provoc la o întoarcere în timp aici, 

la noi acasă. 

Ne aflăm astăzi, la această Sărbătoare, trei generații de coriști pentru că, 

în urmă cu 115 ani, la data de 27 noiembrie 1907, Dumnezeu a binecuvântat 

Moldova cu un îndrăgostit de Cer, cu un pasionat al muzicii, al muzicii sacre... 

Dumnezeu a binecuvântat Hălăuceștiul prin prezența părintelui Carmil Tocănel.: 

un preot îmbrăcat în smerenia franciscană, compozitor și organist virtuos, 

profesor și dirijor pasionat
2
. 

Remarcabila sa personalitate a fost zugrăvită minuțios de cei care au 

beneficiat din plin de umanitatea și talentul său. Doar câteva crâmpeie: 

- un preot al armoniei, îl considera mons. dr. Anton Despinescu
3
; 

- o personalitate de altitudine, neasemuit director al Seminarului 

Franciscan din Hălăucești (1946-1948)
4
;  

- ca ființă umană, a trăit permanent în ambianța Bisericii și a 

credincioșilor ei, dăruindu-le, când solemn, când prietenos, profunzime 

de rugă și înfiorare de suflet. Pentru Padre muzica este rugăciune și 

elevație supremă. Compozițiile sale și armonizările corale sau pentru 

orgă, toate cuprind în ele profunzime de crez și iubire de oameni, îl 

elogia prof. Gheorghe A. M. Ciobanu
5
. 

                                                
2 Cfr. GH. A. M. CIOBANU, «Eflorescenţa spirituală a fraţilor Petru şi Carmil Tocănel», în 

Amor veritatis, cum plenitudine legis, Atti del Convegno internazionale in memoriam Petri 

Tocănel, (Roman, 2-4 octombrie 2002), Ed. Serafica, Roman 2002, pp. 93-95. 
3
 Cfr. Mons. A. DESPINESCU, «Un aniversar al armoniei», în rev. Lumina 

Creștinului, http://ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2003&numar=2&id=253; 

IDEM, «50 de ani de la redeschiderea Seminarului Diecezan» în rev. Dialog 

Teologic, Ed. Sapientia, Iași 2006, p. 40. 
4 Cfr. D. DOBOȘ, «Gimnaziul Franciscan», în D. DOBOȘ - S. VACARU (coord.), Hălăucești, 
sat de veche tradiție cultural-religioasă, Ed. Sapientia, Iași, p. 262. 
5 Cfr. GH. A. M. CIOBANU, «Padre Carmil Tocănel - un om, un preot, un muzician», în Ziarul 

de Roman, 28/08/2016: www.ziarulderoman/padre-carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-

muzician/ și publicat de autor în luna septembrie 2007. 

http://ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2003&numar=2&id=253
http://www.ziarulderoman/padre-carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-muzician/
http://www.ziarulderoman/padre-carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-muzician/
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Dovada cea mai grăitoare a iubirii față de Dumnezeu și față de oameni, 

împletită cu pasiunea pentru muzică, pentru cântul sacru, pe care a avut-o 

părintele Carmil Tocănel, dovada cea mai grăitoare sunteți dumneavoastră, 

dragi seniori și venerabili coriști! 

Dumneavoastră ați crescut sub îndrumările armonioase ale părintelui 

Tocănel, răspunzând, de mici copii, adolescenți sau tineri, convocării sale de a 

forma, pentru prima oară în Moldova, un cor mixt, cântarea polifonică fiind o 

noutate în acel timp. 

Doar dumneavoastră puteți da mărturie despre dragostea și exigența 

organistului  și dirijorului Carmil Tocănel din perioada de instruire muzicală. 

Cu siguranță nu a fost ușor, având în vedere situația istorică, rigorile perioadei 

comuniste și problemele personale și familiale pe care le-ați întâmpinat fiecare 

în parte. Corul din Hălăucești a devenit, în scurt timp, faimos în toată Moldova  

și exemplu pentru alte comunități. 

Părintele Carmil Tocănel și-a îndeplinit cu fidelitate misiunea, rămânând 

astfel un reper de dirijor și de organist pentru toți îndrumătorii care au preluat 

frâiele Corului din Hălăucești. 

Astăzi, la celebrarea a 80 de ani de existență a Cântului Coral, un loc 

special în traiectoria timpului, îl oferim regretatului domn dascăl Dumitru 

Ghiujan. Domnia sa a îndeplinit cu credință, cu pasiune, cu fervoare și răbdare 

mulți, mulți ani, munca de organist și de dirijor, până la inevitabila epuizare. 

Smerenia sa, capacitatea de înțelegere a fiecărui corist în parte au determinat  ca 

repetițiile pentru cântări să fie realizate cu simț de răspundere. 

Un real ajutor l-a primit domnul dascăl, în special pentru cântările 

solemne de sărbători, din partea organistului Mitrică Gheorghe, de frumoasă și 

veșnică amintire. Pentru acești piloni de rezistență a cântecului polifonic, 

aducem astăzi recunoaștere și mulțumire! 

Când virtuoșii organiști și dirijori au plecat în Patria cerească, orga (cea 

cu pedale, bazată pe emanații de suflu) - cel mai cunoscut instrument folosit în 

muzica liturgică, a rămas tăcută, a rămas în așteptare... Dar nu pentru mult timp, 

căci Dumnezeu a trimis mesagerii săi, la timpul potrivit. 

Pasionați de armonia și de profunzimea sunetelor muzicale, frați și preoți 

franciscani conventuali, au revitalizat cântările pe patru voci ale Corului din 

Hălăucești, păstrând dragostea de oameni și exigența dirijorală a predecesorilor: 

nucleul coral construit la școala părintelui Carmil Tocănel și menținut cu râvnă 

de Dascălul Dumitru Ghiujan. 

Acest nucleu sunteți dumneavoastră, dragi seniori coriști, care ați pus mai 

presus de alte îndeletniciri, dragostea de a cânta în cor de-a lungul timpului. 

Apreciem devotamentul dumneavoastră și vă considerăm un exemplu de urmat. 
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Deplină recunoaștere și mulțumire, aducem astăzi, noi, toți coriștii de 

toate vârstele, preoților prezenți astăzi la sărbătoare, precum și tuturor 

îndrumătorilor muzicali trimiși de Dumnezeu la timpul potrivit: frați călugări, 

preoți, surori franciscane, profesori de muzică,  susținători. 

Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adunat în această zi memorabilă la 

Liturghia de celebrare a cântului sacru! 

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne mențină înflăcărarea, disponibilitatea, 

entuziasmul inimii și a glasului pentru ca, prin mijlocirea Sfintei Cecilia, 

patroana noastră, să celebrăm în  liturgie  și în viața noastră, cântecul sacru - 

muzica îngerilor!” 

(Cuvânt susținut de prof. Petronela Petrila) 

 
 

Sărbătoarea  Cântului Coral-Corul Sfânta Cecilia , Hălăucești, 22 

noiembrie 2022 
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Așadar, ... Să nu uiți! 

 

Multe amintiri, emoții, revederi, entuziasm și cântec, trecute prin vibrația 

inimii au făcut ca această Sărbătoare a cântului sacru să fie memorabilă. 

În același timp, ne responsabilizează moral să valorificăm eforturile și 

strădaniile celor care au transmis neîntrerupt, timp de 80 de ani, frumusețea 

muzicii sacre, pentru ca auditorii să-L poată simți și vedea pe Dumnezeu. 

 

Bibliografie: 

 Ciobanu, Gh. A. M., «Eflorescenţa spirituală a fraţilor Petru şi Carmil 

Tocănel», în Amor veritatis, cum plenitudine legis, Atti del Convegno 

internazionale in memoriam Petri Tocănel, (Roman, 2-4 octombrie 

2002), Ed. Serafica, Roman 2002, pp. 93-95; 

 Ciobanu, Gh. A. M., «Padre Carmil Tocănel - un om, un preot, un 

muzician», în Ziarul de Roman, 28/08/2016: www.ziarulderoman/padre-

carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-muzician/ și publicat de autor în luna 

septembrie 2007; 

 Despinescu, A., «Un aniversar al armoniei», în rev. Lumina Creștinului, 

http://ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2003&numar=2&id=253;  

 Despinescu, A., «50 de ani de la redeschiderea Seminarului Diecezan» 

în rev. Dialog Teologic, Ed. Sapientia, Iași 2006, p. 40; 

 Doboș, D., «Gimnaziul Franciscan», în D. DOBOȘ - S. VACARU 

(coord.), Hălăucești, sat de veche tradiție cultural-religioasă, Ed. 

Sapientia, Iași, p. 262; 

 Dumea, C., «Muzicianul Carmil Tocănel», în rev. Studii franciscane nr. 

12, Ed. Serafica, Roman 2012, p. 251.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarulderoman/padre-carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-muzician/
http://www.ziarulderoman/padre-carmil-tocanel-un-om-un-preot-un-muzician/
http://ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2003&numar=2&id=253
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ARCH OVER TIME, in Blessed Hălăucești 
 

“Don’t forget, Darie!” is a famous urge in Romanian literature to keep in 

memory what has gone before us and to bring recognition for the dowry 

received from our ancestors. 

Under the aegis of this call, the conductor of the Saint Cecilia Church 

Choir, music teacher Gisela Petrila, initiated a celebration: the 80th anniversary 

of the Choir in the Roman Catholic Parish of the Nativity of the Blessed Virgin 

Mary, in the locality of Hălăucești. 

Thus, on 22
nd

 November 2022, when the Catholic Church celebrates the 

liturgical memorial of Saint Cecilia, the patron saint of singers, three 

generations of choristers gathered for Mass. The special guests were the 

veterans, the senior choristers who were the first to respond to Father Carmil 

Tocănel’s call to form a mixed choir of four voices.  

A member of the choir evoked the harmonious personality of Father Carmil 

Tocănel, organist, conductor, composer, teacher, who made the choir of 

Hălăucești an example for other communities to follow. Recognition and thanks 

were also given to those who have continued the work of the father and 

maintained, uninterrupted, in the trajectory of time, the polyphonic choral 

singing in the church of Hălăucești.  

This celebration proved to be a memorable one, with reminiscences of 

memories, with glimmers of emotion and nostalgia, with thanksgiving, but also 

with the responsibility to continue to bring praise to God through sacred song - 

the music of angels. 
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Noaptea lui Moș Nicolae 

 
Prof. Petronela Petrila 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 
Cerul e spuzit de stele. 

Strălucește mândra Lună 

Pentru Moșul Nicolae. 

Noaptea e de farmec plină! 

 

 

Mulți copii te-așteaptă-n vis 

Că ești darnic și ești bun! 

Poate-un prunc înfometat 

Te așteaptă-n vreun cătun 

 

 

O vorbă doar să îi spui 

Și în ghete să-i pui hrană. 

Poate e al nimănui, 

 Iar tu-i ești tată și mamă! 

 

 

Eu sunt mare, mai aștept... 

Nici nu mă voi supăra. 

Strâng icoana ta la piept 

Și mereu mă voi ruga 

 

 

S-aduci zâmbet îngeresc 

Tuturor, în orice odaie. 

Dar,... să știi că te aștept 

Chiar și eu, Moș Nicolae! 
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Farmecul verii la bibliotecă 

 
Prof. bibl., Agnesa Leahu 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă 

 

Cele mai frumoase amintiri, cele mai puternice prietenii și cele mai 

frumoase jocuri le trăim în vacanța de vară. Fiecare copil așteaptă vacanța cu 

emoție și nerăbdare, iar gândul îi zboară la frumusețea jocurilor, la activități 

vesele și relaxante, care să îi ofere oportunitatea de a învăța lucruri noi, de a se 

implica în activități diverse, distractive și educative. 

 Prin intermediul activităților desfășurate în programul de vară, copiii își 

stimulează creativitatea, își dezvoltă gândirea, aptitudinile fizice și practice și, 

nu în ultimul rând, se distrează. Vara la bibliotecă s-a dovedit a fi un loc comun 

pentru petrecerea timpului vacanței prin activități de  divertisment și activități 

prin care copiii se pot dezvolta personal și pot dobândi cunoștințe, priceperi sau 

deprinderi specifice vârstei. Sentimentele, trăirile și emoțiile copiilor se 

manifestă în toate acțiunile, fie că este vorba de activități educative, jocuri, 

cântece, povești, fie de a îndeplini alte sarcini. 

Scopurile derulării programului de vară:  

 atragerea de noi utilizatori către universul bibliotecii, al cărţilor; 

 cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului, a  

comportamentului și a uni dialog pozitiv între elevi; 

 dezvoltarea laturii umane, sociale, morale şi artistice a copiilor. 

Obiectivele urmărite prin implementarea şi desfăşurarea activităţilor:  

 dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare prin stimularea 

interrelaţionării  

participanţilor, provocarea şi moderarea de discuţii, prin lucru pe echipe şi 

jocuri ce necesită implicarea tuturor participanţilor; 

  organizarea eficientă a timpului liber al copiilor în mod plăcut și util 

prin vizita la bibliotecă; 

  îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi 

talentelor; 

  creşterea interesului pentru cunoaştere, lectură şi dezvoltare personală 

în rândul 

copiilor prin activităţi educative şi creative care îmbină jocul cu informația 

transmisă sub diferite forme. 
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E ziua cea mai fierbinte din această vară... Ne-am propus să o numim 

„Ziua luminii și a culorilor”. Dintr-o dată toată zarea se umple de o mirifică 

lumină care, parcă, izvorăște din infinit cu o ardere continuă, iar „cenușa” ei 

reîmprospătează pământul. Pare că însuși anotimpul vibrează sub razele 

soarelui atotputernic și zâmbște larg întregului Univers. El, trimisul Domnului, 

umple curtea școlii de o imensitate de culori, tranformând-o într-un paradis 

terestru. „Copiii lui Adam și ai Evei” se adună deja în curtea școlii și a  

bibliotecii, nerăbdători să înceapă activitatea. 

Pământul întreg este un imens ghiveci cu plante și flori care îi așteptă pe 

micii pictori să zugrăvească în nenumărate nuanțe de culori, frumusețea lor, ca 

o uriașă coală de hârtie netedă, să-i primească pe copiii înarmați cu diverse 

crete colorate în mâini, gata să-și înceapă crearea capodoperelor lor. Căci nu 

poți rămâne „stană de piatră” - precum statuile antichității - când natura este 

într-o efervescență continuă, când frunzele bătrânilor copaci, ce împrejmuiesc 

școala noastră, valsează la cea mai mică adiere de vânt, iar cântecul 

privighetorilor îți mângâie sufletul ca o armonie de dincolo de lume. Un noian 

de verdeață și albastru se întinde în fața ochilor noștri fascinați de frumusețe, pe 

când surâsul izvoarelor te îmbie să iei parte la acest miraculos dans al creației. 

Razele de lumină nu rămân nici ele mai prejos și mângâie, tot în ritm de dans, 

pletele mătăsoase ale copiilor. Deci... ne încingem în hora lor. La un moment 

dat, muzica vântului, a frunzelor și a florilor își schimbă ritmul, devine mai 

vioaie, mai alertă și noi, de asemenea, ne orientăm după ea. 

 

  
 

 Dincolo de ușa instituției școlare, activitatea s-a desfășurat sub forma 

unor drumeții, excursii, ateliere de creație, jocuri diverse și concursuri. Fiecare 

activitate sau atelier a fost dezvoltat și adaptat tematic după nevoile și vârsta 
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copiilor, urmărind dezvoltarea anumitor abilități, precum: imaginația, 

creativitatea, concentrarea, simțul artistic, încrederea în forțele proprii, spiritul 

de competiție, empatie şi cum să construim şi să menţinem relaţiile de prietenie 

cu cei din jur. Din dorința de a-i atrage pe copii la lectură, le-am propus să 

citească „Vizită” de I. L. Caragiale și să prezentăm această scenetă din schițele 

lui. În bibliotecă, micii actori și-au interpretat rolurile cât mai bine, pentru a fi 

premiați. Pe lângă scenetă, au mai învățat dansuri clasice, moderne și câteva 

cântece populare frumoase. 

  

  

 

De asemenea, am creat câteva ateliere de pictură, de abilități practice și 

un club de lectură pentru ca activitățile să fie diverse și să le stimuleze interesul 

copiilor. Pentru a le dechide apetitul, am apelat la natură: pădure, luncă, malul 

Siretului, dealuri încărcate cu podgorii și livezi. Muntele era cam departe pentru 

a-l solicita să ne inspire. Și totusi, unul dintre copii s-a gîndit să ne cânte 

„Cântecul din inima munților”, unde fluierul ciobănașilor noștri duce mai 

departe frumusețea cântecului popular românesc. 

 

După aceste activități frumoase, ne-am deplasat la Humulești - leagănul 

„Amintirilor lui Creangă” ce ne-a atras ca un magnet... Frumoasa copilărie a lui 

Nică ne-a captat din ce în ce mai mult atenția, promițându-ne mari emoții legate 

de trăirile marelui humuleștean. Modesta căsuță ne privea cu ochi galeși ai 

vremurilor trecute și ne îmbia la visare. În jur pluteau, ca într-un molcom zbor, 

frumoasele amintiri, pulberizate în clipe de neuitat. Ozana „cea limpede și 

curgătoare” ne îndemna cu unda ei zburdalnică să gustăm din plăcerea unei 

„răcoriri” a spiritului și a trupui nostru. 
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Nu am putut renunța la plăcerea de a o lua iarăși la drum într-o nouă 

drumeție. Bardul din Mircești ne aștepta de peste două secole în mausoleul din 

curtea muzeului lui Vasile Alecsandri. Satul, atât de elogiat de poet, ne-a primit 

cu zâmbetul vilelor cocoțate de o parte și de alta a drumului, dându-ne binețe. 

Singură, casa memorială stătea pitită între florile din curte, ruginite parcă de 

trecerea anilor. Și, totuși... ghidul ne-a primit cu multă bunăvoință și ne-a întins 

un „ceaslov” să scriem pe pagina lui impresiile noastre. Dar este de la sine 

înțeles că mâna noastră firavă nu va putea descrie și să zugrăvească măreția 

bardului, iar aceste locuri ne dau mereu imbold spre a le pomeni. 

Ajungem și într-o luncă bătrână ce se pierde în păienjenișul înserării. Sub 

poala ei crestată de sălcii curgea Siretul, vechiul străjer al acestor ținuturi. 

Lumina soarelui se strecura cu zgârcenie printre frunzele dogorâte de văpaia 

verii ca o ploaie binefăcătoare. Păsări fluierătoare săreau speriate prin tufișuri, 

iar mai încolo se distingea refrenul ritmat al cucului. Pe vetrele de jar din 

poiene, lumini de curcubeu țeseau borangicul ca o oglindă a acestui eden 

primordial spre satele din jur de unde se ridicau umbre de nori. 

 

 

Cucul 

 

Cucul cântă prin arțari 

Și la toată lumea spune 

Că se ouă-n cuiburi străine 

Și acum puii lor sunt mari. 

  

 

Și tot îi strigă pe nume 

Puii să îl recunoască 

După limba strămoșească 

Că mai acuși toamna vine. 

 

 

Apoi pleacă la plimbare 

Peste mări și pestă țări 

Cu-a lor rude-n depărtări 

După căldură și soare. 
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 La sfârșitul zilelor petrecute împreună, copiii au fost premiați, premii ce 

au constat în cărți și dulciuri. 

 Mult așteptatul program de vacanță a fost construit în jurul ideii de joc, 

de poveste, de activități care, combinate prin diverse abordări, stimulează 

imaginația copiilor. Activitățile au fost organizate sub formă de ateliere artistice 

(muzică, pictură, desen), mișcare și jocuri. „Farmecul verii la bibliotecă” a venit 

cu noi provocări adresate cu precădere copiilor, care au avut parte de experiențe 

distractive, în care imaginația și creativitatea au fost cuvintele de ordine din 

cadrul atelierelor de creație și nu numai. Biblioteca rămâne locul ideal de 

petrecere a unor momente de neuitat care aduc mai aproape copiii și ajută la 

crearea unor prietenii sincere. 

 

 

Summer Charm at the Library 

 

Through the activities in the summer programme, children stimulate their 

creativity, develop their thinking, physical and practical skills and, last but not 

least, and have fun. Summer at the Library proved to be a common place to 

spend holiday time through entertainment and activities through which children 

could develop personally and acquire age-specific knowledge, skills or abilities. 

Children’s feelings and emotions were manifested in all actions, be it 

educational activities, games, songs, stories or performing other tasks. 

The aims of the summer programme:  

- to attract new users to the world of the library and books; 

- to cultivate a taste for reading, for beauty, to practise language, to 

behaviour and a positive dialogue between pupils; 

- developing the human, social, moral and artistic side of children. 

The long-awaited holiday programme was built around the idea of play, 

storytelling, activities which, combined through various approaches, stimulate 

children’s imagination. Activities were organised in the form of art workshops 

(music, painting, and drawing), movement and games. Summer charm at the 

library came with new challenges aimed especially at children, who enjoyed fun 

experiences where imagination and creativity were the watchwords of the 

creative workshops and beyond. The library remains the ideal place to spend 

unforgettable moments that bring children closer together and help create 

genuine friendships. 
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Toamna în culori 

 
Prof. bibl., Agnesa Leahu 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă 

 

“Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare!”  

Albert Camus 

Toamna este anotimpul în care totul ruginește și pe jos se aștern mii de 

covoare multicolore, pline de nuanțe vesele și frumoase, ce fac un peisaj artistic 

minunat. 

 

  
 

 Proiectul a avut ca scop fructificarea experienţei personale pentru a 

exprima păreri, gânduri, sentimente, stimularea imaginaţiei creatoare şi 

consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile toamnei, 

dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu 

ajutorul lor ceva practic, sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, 

astfel încât să devină persoane capabile să aprecieze frumosul şi viaţa. 

 Biblioteca liceului, cu ajutorul micilor cititori, a îmbrăcat și ea straie 

multicolore, îmbinându-și atmosfera cu ultimele picături aromate de toamnă. 

Elevii, de la mic la mare, au participat la această activitate, cu diferite lucrări, 

creații plastice și aplicații cu materiale din natură, create din fructe, legume și 

flori caracteristice acestui anotimp, care exprimă un simbol al toamnei. La 

această sărbătoare, elevii au avut posibilitatea să-și demonstreze creativitatea și 

fantezia cu care sunt înzestrați. Atmosfera a fost plină de veselie, animată de  

poezii și cântece despre toamnă. 

 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. AGNESA LEAHU 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                    199 
 

 

E toamnă 

 

Prof. bibl., Agnesa Leahu 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă 

 

E toamnă-n plâns de aurori... 

Îţi aminteşti, în spate cu ghiozdan 

De cealaltă toamnă, din alt an 

Sau de-astă vară de privighetori? 

 

 

 

De multe ori îmi bat în geam 

Vii aminitiri de ieri sau de demult. 

Mulţimea lor nu pot s-o mai ascult 

Şi-mi încovoi sub rod ram după ram. 

 

 

 

Să ştii că pe câmpii, în zori 

Cu floarea soarelui ce-şi strânge al ei nimb, 

Răsună săbiile de porumb, 

Stârnind vânturi cu burniţă, ninsori. 

  

 

 

Am strâns în cufăr tineri şi bătrâni, 

Şiragul de mătănii al zilelor de mai, 

Surâsul florii albe de pe poteci de rai 

Sau plângem muşcătura de la bieţii spini? 

 

 

 

E toamnă, e frumos şi e târziu... 

Prin crengi, poveştile se spun şi se duc 

Mai hohoteşte-n plâns câte un cuc 

Şi-n urmă-n stol se-ndreaptă spre pustiu. 
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Ca şi înaripatele speranţe omeneşi 

El iar va reveni în primăveri 

Să cânte printre roşi cireşi şi muri; 

Şi-atunci, cum poţi să te posomorăşti? 

 

 

 

Într-un cerc arămiu închis, 

Soarele-şi strânge vâlvătaia sus, 

Plecând spre alte lumi, tot spre apus 

Şi totul se va cufunda în vis. 

  

 

 

Din lunca desfrunzită, stol de ciori 

Se năpustesc în val clocotitor, 

Proptind în aripi-ntunecatul nor, 

Prin sate şi oraşe dând fiori. 

 

 

 

Însă acest pământ împodobit, 

În numele-omenirii, al nostru - al tuturor, 

Înlaţă mulţumiri spre Creator 

Pentru belşugul toamnei, nouă dăruit. 
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Autumn in Colours 

 
 The project aimed to make the most of personal experience to express 

opinions, thoughts, feelings, to stimulate creative imagination and to strengthen 

students’ knowledge about the characteristics of autumn, to develop the ability 

to apply the acquired knowledge to achieve something practical with their help, 

to make children aware of the beauties of nature, so that they become people 

capable of appreciating beauty and life.  

 The highschool library, with the help of the young readers, also put on its 

multi-coloured clothes, adding to the atmosphere the last aromatic drops of 

autumn. Pupils, from small to large, took part in this activity, with various 

works, plastic creations and applications with materials from nature, created 

from fruits, vegetables and flowers characteristic of this season, expressing a 

symbol of autumn. At this celebration, students had the opportunity to show 

their creativity and imagination. The atmosphere was full of joy, enlivened by 

poems and songs about autumn 
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George Emil Palade-110 ani de la nașterea  

părintelui biologiei celulare moderne 

 
Prof. Alina Cășuneanu  

Liceul Teoretic  Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Ca români, avem nenumărate motive de mândrie,  iar unul dintre acestea 

este George Emil Palade, om de știință de renume mondial, născut la Iași, pe 

data de 19 noiembrie 1912, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind profesor 

de filozofie, iar mama învățătoare. Drumul spre știință l-a început la vârsta de 7 

ani, la Școala nr. 33 ,, Mihail Kogălniceanu”din Iași, apoi l-a continuat la 

Buzău, acolo unde se mutase familia, la Liceul ,, Alexandru Hașdeu”. 

În anul 1930, se înscrie la Facultatea de Medicină a Universității din 

București, pe care a absolvit-o în 1936, fiind atras de științele biomedicale. A 

mers, apoi, la Catedra de Anatomie condusă de profesorul Francisc Rainer şi a 

devenit, pe rând, preparator, asistent şi şef de lucrări, dar, concomitent, a urmat 

formarea medicală, în 1940 obținând  titlul de doctor în medicină, susținănd o 

teză referitoare la structuri histologice  „Tubul urinifer al delfinului“.  

Din 1942 până în 1945, a servit în Corpul Medical al Armatei Române, 

fiind medic militar. 

În anul 1946, s-a căsătorit cu fiica induștriașului Nicolae Malaxa, Irina 

(Lulu) Malaxa și la îndemnul lui Grigore T. Popa şi Dimitrie Bagdasar, pleacă 

în America pentru a se specializa. 

În state, a fost cercetător la Universitatea Rockefeller din New York, mai 

apoi la Universitatea Yale, iar în 1951, creează fixatorul care acum îi poartă 

numele, instrument care a  permis observarea structurilor celulare. Fiind un 

pioner în utilizarea microscopiei electronice,  el a observat că mitocondriile au 

o membrană dublă, evidenţiindu-se prezenţa crestelor mitocondriale şi a 

legăturilor acestora cu membrana internă, tot el fiind cel care a stabilit și rolul 

mitocondriilor în producerea de energie celulară. 

Cel mai important aspect al descoperirilor sale este explicația 

mecanismului celular al producției de proteine, el evidențiind  particule 

intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul cărora se realizează biosinteza 

proteinelor, numite ribozomi sau corpusculii lui Palade. 

A editat revista The Journal of Cell Biology („Revista de Biologie 

Celulară”), împreună una dintre cele mai importante publicații științifice din 

domeniul biologiei celulare. 
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Deși în anul 1952 este numit cetățean american, el vizitează frecvent 

România și reușește să faciliteze relaţiile şi schimburile de cercetătoroi  între 

cele două state. 

În 1974, dr. Palade a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau 

Medicină, împreună cu Albert Claude și Christian de Duve ,,pentru descoperiri 

privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în 

dezvoltarea biologiei celulare moderne” rămânând de neegalat în domeniul 

științei românești, marcând o premieră absolută, fiind deocamdată, singurul 

român laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie. 

În anul 1975, Palade a fost ales membru de onoare al Academiei Române, 

iar la 12 martie 1986, președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, i-a conferit 

Medalia Națională pentru Știință pentru „descoperirea fundamentală” a unei 

serii esențiale de structuri complexe cu înaltă organizare prezente în toate 

celulele biologice. 

Din anul 1990, a lucrat la Universitatea din San Diego, California. 

În anul 2007, președintele României, Traian Băsescu, l-a decorat cu 

Ordinul național „Steaua României”. 

George Emil Palade a fost întotdeauna un mare pasionat de istorie şi de 

latină, fiind  un eminent om de ştiinţă, dar şi o personalitate cu o bunătate 

rarisimă. 

George Emil Palade a decedat la 7 octombrie 2008, la San Diego, 

California, la vârsta de 96 de ani.  Putem afirma ca  după ani de pribegie s-a 

întors acasă, deși sub formă de cenușă, apoi după incinerare, jumătate din 

cenuşa i-a fost împrăştiată, de copiii săi, în Masivul Bucegi, de pe Vârful cu 

Dor. 

 „Este incredibil cât de importante sunt decoperirile pe care le-au făcut la 

mijlocul secolului XX, cu o tehnică departe de ceea ce folosim noi astăzi. Ca să 

înţelegeţi, până la G.E. Palade, celula era studiată ca şi cum am privi din spaţiu 

planeta Pământ. Datorită lui şi colaboratorilor pe care i-a avut, am început să 

vedem oraşe, case, familii, până la detalii care înseamnă evoluţie şi observaţii 

esenţiale pentru ştiinţă“ (Roxana Georgescu - Rockefeller University din New 

York). 

 

Bibliografie: 

 Iftimovici, R. - George Emil Palade, spovedania unui învingător, Editura 

Academiei române, 2007 

 https://www.youtube.com/watch?v=s2dmHVSCvMA 

 https://en.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2dmHVSCvMA
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Emil_Palade
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George Emil Palade -110 Years since the Birth of the 

Father of Modern Cell Biology 

 
As Romanians, we have countless reasons to be proud, and one of them is 

George Emil Palade, a world-renowned scientist, born in Iași, on 19th 

November 1912, in a family of intellectuals, his father being a philosophy 

professor and his mother a primary school teacher. He began his path towards 

science at the age of 7, at the Mihail Kogălniceanu School no. 33, in Iași, and 

then continued it in Buzău, where his family had moved, at the Alexandru 

Hașdeu Highschool. 

In 1974, Dr. Palade received the Nobel Prize for Physiology or Medicine, 

together with Albert Claude and Christian de Duve, for discoveries concerning 

the functional organization of the cell that played an essential role in the 

development of modern cell biology, which remains unparalleled in the field of 

Romanian science, marking an absolute first, being so far the only Romanian 

winner of the Nobel Prize for Medicine and Physiology. 

George Emil Palade died on 7th October 2008 in San Diego, California, 

at the age of 96.  We can say that after years of wandering he returned home, 

although in the form of ashes, and after cremation, half of his ashes were 

scattered by his children in the Bucegi Massif on Vârful cu Dor. 
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Dificultăţi întâmpinate de către cititor  

în lectura textelor literare 

 

prof. Neculai Juncă 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești 

 

Considerăm că nu mai surprinde pe nimeni faptul că interesul pentru 

lectură al elevilor este din ce în ce mai scăzut... Evident, cauzele acestui 

fenomen sunt multiple, iar printre ele se află și dificultățile cu care se confruntă 

cititorul în relația cu textul.   

O atitudine pozitivă faţă de lectură este generată de plăcerea de a citi, de 

conectarea emoţională şi cognitivă la experienţa pe care o propune textul 

respectiv, iar ”răsplata” trebuie să se ridice la nivelul efortului depus de cititor 

pentru înțelegerea mesajului literar.  

În comprehensiunea şi interpretarea unui text literar, cititorul se va 

confrunta cu diverse tipuri de dificultăţi de natură lexicală, semantică, sintactică, 

pragmatică, referenţială, textuală, culturală şi cognitivă. Aceste dificultăţi pot fi 

depăşite prin contribuţia unei terţe părţi, criticul literar sau profesorul care, în 

calitate mediator între text şi cititor, poate anticipa sursele posibile de blocaj sau 

de contrarietate, pentru a facilita înţelegerea şi „negocierea intersubiectivă a 

sensului.”
1
  

Dificultatea lexicală este întâlnită în textele care abundă în cuvinte şi 

expresii mai puţin întrebuinţate: neologisme de dată recentă, arhaisme, 

regionalisme, elemente de jargon, forme argotice, termeni din limbaje de 

specialitate, cuvinte rare.  

Înţelegerea textului poate fi îngreunată şi de utilizarea unor cuvinte cu alt 

sens decât cel uzual sau de folosirea unor forme derivate sau flexionare 

neacceptate în sau ieşite din limbajul standard, precum şi de ortografierea 

neconformă cu normele actuale. 

„Un caz extrem îl reprezintă textele scrise într-o limbă inexistentă, 

inventată de către autor, în care nu mai pot fi recunoscute cuvinte (lexeme).”
2
 

 Opere caracteristice pentru acest gen de dificultate le găsim în literatura 

veche, Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir, sau chiar în Amintiri din 

copilărie de  Ion Creangă – „În sfârșit, facem noi ce facem și sclipuim de cole o 

                                                
1 Liviu Papadima op.cit. p50 
2 idem. p53 
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coasă ruptă, de ici o cârceie de tânjală, mai un vătrar cu belciug, mai beșica 

cea de porc a mea, și, pe după toacă, ne pornim pe la case.” 

Dificultatea semantică reprezintă o caracteristică a textelor în care cititorul 

se confruntă cu sensul figurat al unor cuvinte, sintagme, porţiuni de enunţ sau 

enunţuri (metafore “îndrăzneţe”, lanţuri metaforice, simboluri originale, etc.). 

Dificultăţi de ordin semantic prezintă şi textele care au un grad ridicat de 

indeterminare sau cu multe “goluri” semantice, care solicită cititorul să deducă 

sau să îşi imagineze ceea ce nu se spune explicit în text, înţelegerea sensului 

depinzând în primul rând de interpretarea, metaforică sau simbolică, a unor 

elemente-cheie din text. 

Poezia lui Blaga sau lirica lui Bacovia sunt exemple elocvente pentru 

această situaţie:  "Afară ninge prăpădind,/ Iubită cântă la clavir -/ Şi târgul stă 

întunecat,/ De parcă ninge-n cimitir."
3
(George Bacovia - “Nevroză”) 

Dificultatea sintactică este reprezentată de legăturile dintre constituenţi, la 

nivel de enunţ sau textual, abaterile de la ordinea firească de formulare a unui 

enunţ. Din această categorie fac parte texte bazate pe construcţii sintactice vagi, 

care se pretează la diverse interpretări, texte în care sunt încălcate regulile de 

bază ale alcătuirii frazelor (de exemplu, lipsa parţială sau totală a predicaţiei în 

unele texte avangardiste, compuse după metoda dicteului automat) sau scrierile 

care prezintă neclarităţi la nivelul de sintaxă a textului (perturbări ale ordinii 

temporale, spaţiale sau cauzale în care sunt relatate  

evenimentele din proza modernă, planurile multiple ale celei postmoderne). 

 Din acest punct de vedere, poezia ermetică a lui Ion Barbu din volumele 

După melci şi Joc secund este una dintre cele mai dificile: “Nadir latent! 

Poetul ridică însumarea/ De harfe resfirate 

 ce-în sbor invers le pierzi/ Şi cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea,/ 

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi./” 

Dificultatea pragmatică este generată de instanţele de comunicare (narator, 

eu liric), de perspectiva de enunţare din scrierile cu naratori necreditabili sau cu 

mai mulţi naratori care relatează, fiecare, propria versiune asupra evenimentelor. 

 În unele creaţii, prin inserţie literară, naratorul devine personaj pe 

parcursul evenimentelor, precum în unele din schiţele lui Ion Luca Caragiale. 

Adeseori şi poezia probează  acest gen dificultate prin poziţionări 

surprinzătoare ale “vocii lirice” caracteristice poeziei ironice, ludice sau fals 

confesive, precum în creaţiile lui Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu: „şi-am 

zis pasăre de peşte,/descleştare de ce creşte,/ şi secundă-am zis de oră,/ 

curcubeu de auroră”( Nichita Stănescu – „Frunză verde de albastru”) 

                                                
3 G. Bacovia, Versuri şi proză, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987; 
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Dificultatea referenţială prezentă în literatura absurdă este caracterizată de 

anomaliile logice, lumea înfăţişată în text ce îl contrariază adesea pe cititorul 

neavizat. Aparent, este vorba despre prezentarea protagonistului scrierii 

respective, însă cititorul nu îşi poate forma o imagine coerentă 

despre personaj precum în scrierile lui lui Urmuz, dar şi la mult mai 

celebrii Albert Camus, Eugen Ionescu, Jean-Paul Sartre: „Ascuţit bine la 

ambele capete şi înconvoiat ca un arc, Gayk stă totdeauna puţin aplecat înainte, 

astfel că poate uşor domina împrejurimile. Ţine să fie bine pregătit pentru orice 

eventualitate, şi de aceea doarme numai în frac şi mănuşi albe, păstrând 

ascunse sub pernă o notă diplomatică, o cantitate respectabilă de pesmeţi şi… 

o mitralieră”(Urmuz –„Emil Gayk”) 

Dificultatea textuală decurge din necunoaşterea, de către cititor, a regulilor 

de gen, ceea ce poate crea false aşteptări, sau din confruntarea cu scrieri în care 

regulile de gen asumate de cititor sunt încălcate sau deturnate în mod deliberat 

de către autor, ceea ce provocă reacţii de derută la lectură.  

Este şi cazul textului „Povestiri de seară” de  Dino Buzzati, „care îşi 

revendică orizontul de aşteptare al unei naraţiuni”
4

, dar care, după o 

expoziţiunea aparentă, se încheie brusc, lăsând cititorul fără nicio explicaţie. 

Dificultatea culturală apare atunci când scrierile aparţin unor spaţii 

culturale necunoscute cititorului. De regulă, înţelegem cu oarecare dificultate 

scrieri care provin din spaţii culturale care nu ne sunt familiare cum ar fi 

literatura orientală – japoneză sau chineză.  

În aceeaşi categoria intră şi barierele de receptare a intertextualităţilor 

postmoderne din proza scurtă a lui Mircea Nedelciu sau din creaţia lui Mircea 

Cărtărescu – „Levantul”: „De Caton şi de Brutu cu acvilele-n mîne,/De marii 

Romii duci,/ Că acvila în corbu ce cruce-n gură poartă/Cu vremea s-a 

schimbat/ Şi în rumân romanul mutat au fost de soartă/ Şi e viteaz bărbat!/” 

Parodiile reprezintă o formă aparte de intertextualitate, care necesită  

anume competenţe culturale, ceea ce presupune identificare textul original, a 

scriitorul sau stilul parodiat, precum în cazul parodiilor lui Topîrceanu. 

Dificultate cognitivă apare atunci când cititorul nu are o experienţă de 

viaţă şi nu deţine cunoştinţele necesare parcurgerii unui anumit text literar, fapt 

ce conduce la apariţia unei discrepanţe între modul de abordare a textului 

respectiv şi înzestrarea cognitivă a cititorului. Multe scrieri sunt înţelese de 

către adolescenţi superficial sau deformat, fiindcă aceştia au o experienţă de 

viaţă proprie vârstei lor.  

                                                
4 Liviu Papadima op.cit. p53 
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Mi-amintesc că, în clasa a V-a, la „recomandarea” unui profesor suplinitor 

(profesorul de română fusese luat în armată), am citit „Ion” de Liviu 

Rebreanu… Este foarte important ca profesorul de limba şi literatura să fie atent 

atunci când face recomandări în privinţa lecturii suplimentare a elevilor săi. 

Lectura ca pasiune trebuie să depășească toate aceste dificultăți, să fie 

palpitantă, să captiveze, să stârnească imaginația, să-l determine pe cititor să 

trăiască efectiv evenimentele sau trăirile personajelor, să-și dorească să afle ce 

s-a mai întamplat în continuare, să se bucure că toate s-au sfârșit cu bine, să-i 

ofere sentimentul că a citit o carte bună, care s-a terminat prea repede. 
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PEDAGOGIA LUI ISUS (V) 

Clasificarea parabolelor după Ioachim Ieremias 

 
Prof. Lidia Petrescu 

Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești 

 

Parabolele şi asemănările  par să se grupeze în mod firesc, după mesajul 

lor, iar Ioachim Ieremias le împarte în zece grupe. Aceste grupe reprezintă o 

concepţie cuprinzătoare a mesajului lui Isus. Termenul de parabolă va fi înțeles 

în sens larg al aramaicului mathla (enigmă, parabolă, asemănare, alegorie, 

fabulă, proverb, simbol, revelații apocaliptice, argument etc.). 

1. Acum este ziua mântuirii 

2. Îndurarea lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi 

3. Marea certitudine 

4. Iminenţa catastrofei 

5. Poate fi prea târziu 

6. Cerința momentului 

7. Ucenicie împlinită 

8. Via dolorosa şi preamărirea Fiului Omului 

9. Desăvârşirea 

10. Acţiuni parabolice 

 

1. Acum este ziua mântuirii..... 

 

a) ,,Orbii văd, şchiopii umblă"... (Mt 11,5; Le 7,22). Text similar 

VT (Is 35,5-6) acesta a fost răspunsul dat de Isus întrebărilor puse Lui de către 

ucenicii trimişi de Ioan Botezătorul aflat în închisoare.  

Obiectivul principal al acestui pasaj nu este de a enumera minunile sale, 

ci aici Isus preia o străveche descriere a erei mesianice: 

”Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. 

Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gångavilor; că izvoare 

de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat" (Is 35, 5-6). 

      Zisele lui Isus nu sunt decât un citat liber al acestui pasaj combinat cu 

Is (61,1). (binevestirea celor săraci); iar faptul că menționarea leproşilor şi a 

morților merge mai departe decât Is (35,5) presupune că împlinirea depăşeşte 

toate speranțele, aşteptările şi făgăduinţele. 
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Este strigătul de supremă bucurie: 

”Ceasul a sosit, orbii văd, iar şchiopii umblă…” 

 

b) Există un alt cuvânt al lui Isus strâns legat de acesta, care preia un 

pasaj din Is 61,1s: 

„Duhul Domnului este asupra mea, el m-a trimis să aduc săracilor vestea 

cea 

bună... Aceste cuvinte s-au împlinit astăzi la voi" (Lc 4,18s). 

 

c) Sărbătoarea nunții (motivul) face referire la timpul mântuirii 

precum în Ap (19, 7):  

,,A sosit timpul nunții Mielului". În limbajul simbolic al Orientului nunta 

este simbolul 

zilei mântuirii. 

Ziua a sosit, răsună cântece de nuntă. Nu este loc aici pentru bocet. A 

venit timpul sărbătorii de nuntă; deci cum să postească ucenicii mei? 

 

 d) Veşmântul cel nou şi vinul cel nou (Mt 9,16; Mc 2,21; Lc 5,36-38). 

 Sunt legate de imaginea nunții. 

Cort, cearşaf şi veşmânt sunt simboluri comune pentru cosmos. Acestui 

context îi aparţine Mc 2,21. 

Veacul lumii, celei vechi s-a scurs; el este comparat cu veşmântul cel 

vechi a cărui cârpire cu un  

petic nou nu mai are niciun rost. Veacul cel nou a sosit. 

Vinul este utilizat ca simbol al timpului mântuirii. 

 

Exemple: 

- După potop, Noe plantează un butuc de viță în pământul redobândit 

(Gen 9,10); 

           -Împăciuitorul îşi leagă asinul de un butuc de vie, îşi spală veşmântul său 

în vie şi ochii lui vor scânteia ca vinul şi dinții săi vor fi albi ca laptele (Gen 49, 

1-12); 

           -Iscoadele aduc un ciorchine de strugure din Țara Făgăduinţei (Num 

13,23-24 s); 
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           -În relatarea minunii din Cana Galileii (In 2,11) se spune că Isus şi-a 

arătat slava sa cu implicația că vinul este simbolul veacului cel nou; în 

revărsarea din ambundenţă a vinului, Isus se dezvăluie pe sine însuşi drept cel 

ce aduce timpul mântuirii. 

 

 Veşmântul cel vechi şi vinul cel nou ne spun că vechiul a trecut şi că 

veacul cel nou a fost introdus. 

 

 e) Imaginea secerişului şi a culesului viei (ca şi căsătoria şi vinul) sunt 

simbolurile veacului celui nou. Având în vedere Judecata tuturor neamurilor (Il 

4, 3) proclamă: ,,Aduceţi seceri, căci holda este coaptă; veniți, coborâți-vă căci 

teascul este plin, albiile dau peste margini; fărădelegile lor n-au seamăn". 

 Ceasul a venit, zice Isus, atunci când îşi trimite ucenicii, nu să semene, ci 

să secere. Holdele sunt albe pentru seceriş (In 4,35). Semănatul şi secerişul 

merg mână în mână (In 4,36): ,,Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini. 

Rugați, deci, pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul său" (Mt 

9,37s, Lc 10,2). 

 

 f) Parabola smochinului face referire tot la timpul mântuirii. Mlădiţele şi 

frunzele smochinului sunt solii ale verii; ele prevestesc şi momentul 

secerişului: ,,Când mlădiţa se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara 

este aproape. Aşa şi voi, când veți vedea împlinindu-se acestea, să știți că El 

este aproape, lângă uşi" (Mc 13,28; Mt 24,32; Lc 21,29-31). Dar cine stă lângă 

uşi? Nimeni altul decât Mesia. Şi cum să-L recunoaştem că este aproape? 

Răspunsul lui Isus în contextul actual ne face să ne îndreptăm privirea şi să 

luăm aminte, nu la ororile timpului, dar la semnele care anuntă timpul 

mântuirii. 

 Smochinul se deosebeşte de ceilalți arbori din Palestina (de exemplu: 

măslinul, stejarul de stâncă, roşcovul) prin faptul că-şi leapădă frunzele. Astfel 

că ramurile golaşe şi spinoase, care îi dau aparența că este mort de-a binelea, 

dau posibilitatea să se observe revenirea sevei celei noi. Vlăstarele sale pline de 

viaţă din moarte, simbol al marelui mister al morții şi al vieții, prevestesc vara. 

Cei meniți mântuirii se trezesc la viață nouă: ” Orbii își capătă vederea și 

șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li 

se binevestește” (Mt 11,5) 

 

g) Lui Isus îi plăcea să vorbească despre misiunea sa prin imagini şi 

simboluri variate care tradițional îl zugrăveau drept Izbăvitorul: Un fir de sens 

eschatologic trece de-a lungul tuturor imaginilor care aparțin acestei categorii:  
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 Păstorul - care caută oaia cea pierdută şi o duce acasă (Lc 19,10) adună 

mica turmă în jurul său (Lc 12,32); 

        - Îşi dă viața pentru turma sa (Mc 14,27; In 10,11): 

        - Desparte oile de capre (Mt 25,32); 

        - După marea criză va merge din nou în fruntea turmei sale ca păstor al ei 

(Mc 14,28); 

 Medicul care a venit pentru cei bolnavi (Mc 2,17); 

 Învățătorul care-şi învață discipolii (Mt 10,24); 

 Trimisul (solul) care aduce invitațiile la ospățul mântuirii (Mc 2,17); 

 Gospodarul care adună familia lui Dumnezeu în jur (Mt 10,25; Mc 

9,35) şi invită pe oaspeți la masă (Lc 22,29) şi tocmai ca un servitor le oferă 

hrană şi băutură (Lc 22,27); 

 Pescarul rânduieşte pescari de oameni în turma sa (Mc 1,17); 

 Arhitectul înalță Templul Veacului celui nou (Me 14,38; Mt 16,18); 

 Regele îşi face intrarea triumfală în mijlocul strigătelor de bucurie (Mc 

11,1-10). 

 

       Nu trebuie să uităm că aceste imagini au valoare de mărturie pentru 

cei ce cred, în timp ce pentru cei ce nu cred, ele păstrează misterul Fiului 

Omului ascuns şi încă nedezvăluit. Afirmațiile lui Isus privind prezența 

mântuirii sunt exprimate numai prin intermediul imaginilor rapide. Nu întâlnim 

aici nicio povestire sub formă de parabolă. Parabola a fost folosită de Isus în 

primul rând ca: 

 armă polemică; 

 un strigăt de ameninţare şi alarmă; 

 mijloc pentru a ilustra învățăturile sale (alegoria). 

 

 h) Evanghelia este proclamată cu declarația ei despre iertarea păcatelor, 

supremul dar al erei mesianice (Mc 2,5) ,,Dumnezeu vă iartă păcatele voastre". 

Printre multe binefaceri ale erei (mesianice) celei noi, una se distinge cu 

precădere: biruinţa asupra lui satan, Isus îl vede pe satan ca un fulger aruncat 

din cer pe pământ (Lc 10,18; Mt 12,26) duhurile cele necurate dau ascultare 

Duhului lui Dumnezeu. 
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THE PEDAGOGY OF JESUS 

Classification of Parables According to Ioachim Ieremias 

 

 
Parables and similes seem to group themselves naturally according to 

their message, and Ioachim Ieremias divides them into ten groups. These 

groups represent a comprehensive conception of Jesus’ message. The term 

parable will be understood in the broad sense of the Aramaic mathla (enigma, 

parable, simile, allegory, fable, proverb, symbol, apocalyptic revelation, 

argument, etc.). 

1. Now is the day of salvation 

2. God’s mercy for sinners 

3. The great certainty 

4. The imminence of catastrophe 

5. It may be too late 

6.  The exigency of the moment 

7. Apprenticeship fulfilled 

8. Via Dolorosa and the glorification of the Son of Man 

9. Perfection 

10. Parabolic actions 
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Copilul cu CES 

- studiu de caz - 
 

prof. înv. primar Adriana Sorina Tonea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Todirești,  

Structura Școala Primară Nr. 2 

   

 

M. B. este elevă în clasa I la Școala … din Pașcani. Are 10 ani, s-a 

născut în data de 18.07.2010 în Pașcani.  

Nu a frecventat grădinița și a fost înscrisă direct în clasa pregătitoare. 

Deoarece avea dificultăți de învățare, părinții au fost îndrumați să meargă la 

medic. 

 Are o stare bună de sănătate, dar a fost diagnosticată cu deficiență 

mentală ușoară. 

 Provine dintr-o familie cu încă cinci frați; locuiește împreună cu părinții 

și frații ei într-o casă unde sunt condiții precare de locuit. Doar tatăl realizează 

venituri. 

 Părinții se preocupă de situația școlară a fetei lor, dar nu pot face prea 

multe deoarece și ei au un nivel minim de școlarizare. Eleva întâmpină greutăți 

atât la comunicare în limba română cât și la matematică. 

 Are un vocabular limitat, bazându-se pe experienţa proprie şi manifestă 

o slabă flexibilitate în alegerea cuvintelor asociate sau opuse ca înţeles. Nu are 

formate parţial deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte 

silabe din 2-3 litere, transcrie şi copiază literă cu literă, dar nu are auz fonematic 

şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică în scrierea independentă. 

Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele litere ( b, v, j, 

f, d, z, h, â, î), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi scrie 

numele de familie şi prenumele. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după 

modele sugerate, uneori confundă faptele importante cu detaliile, dar cel mai 

adesea uită multe elemente  cronologice din text. Exprimarea este nesigură, ca 

şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, 

păreri, iar când o face nu poate justifica. Capacitatea de reproducere a mesajelor 

orale este foarte redusă, reuşeşte cu dificultate prin multe întrebări ajutătoare. 

 Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 10-30. 

Sistemul poziţional de formare a numerelor îi rămâne necunoscut. Numără 

crescător 0-10, cu sprijin, dar nu şi descrescător. Nu recunoaşte locul numărului 

într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Nu prea înţelege rezolvarea problemelor 

cu o singură operaţie, încurcă semnele plus şi minus. Nu apreciază duratele, 
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citeşte ceasul uneori, dar confundă acele ceasului. Recunoaşte cercul şi pătratul, 

fără celelalte figuri geometrice.  

 Este ancorată în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează 

evenimente în timp, sau derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, 

cunoaşte perioada de dimineaţă, după-amiază, dar nu orele.  

 Nu este interesată de schimbările din jurul său şi nu reţine cunoştinţe de 

natură ştiinţifică,  ci doar ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu 

întrebări de orientare.  

            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală, datorită 

multiplelor activităţi de grup acceptă să intre în relaţie cu alţi copii, dacă aceste 

activităţi se realizează sub formă de joc didactic. Însă comunică la nivel minim 

când lucrează în grup şi, de obicei, îi ascultă pe ceilalţi. Este acceptată de 

colectivul clasei. 

 

FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

pentru elevul cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale 

 

I. Date personale: Numele și prenumele: M. B. 

Data nașterii: 18.07.2010 

Domiciliul: Pașcani 

Clasa: I 

II. Date familiale: 

a. Date despre părinți / reprezentant legal 

Tatăl: M. I. 

Ocupația: muncitor; nu are un loc de 

muncă stabil 

Mama: M. E.  

Ocupația: - 

Locul de muncă: - 

Reprezentantul legal: tatăl 

Structura și componența familiei: familie legal constituită, mai are cinci frați 

- 2 mai mari, de 11 și 13 ani care merg la școală și 2 mai mici, de vârstă 

preșcolară, dar care nu frecventează grădinița. 

b. Alte situații relevante pentru evoluția copilului: - 

c.    Atmosfera și climatul familial: - raporturi punctate de conflicte mici și 

trecătoare      

d. Atitudinea părinților/ reprezentantului legal față de școală și față de 

problemele de educație ale copilului: Părinții ar vrea să își susțină copilul, 

dar nu au posibilități nici materiale nici intelectuale, deoarece nu au decât 

patru clase. 

III. Evaluare psihopegagogică: 

a. Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, 

lateralitate, structuri perceptiv-motrice, orientare spațio-temporală): 
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Eleva prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale 

corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în 

organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce 

la slaba însuşire a citit-scrisului. Schema corporală este structurată parţial corect 

iar lateralitatea fixată. 

b. Procesele cognitive și stilul de muncă: 

Gândirea: Înțelege noțiuni:  simple      

Definește noțiuni: simple 

Memoria: de scurtă durată 

Alte particularități ale memoriei: reproduce foarte greu ceea ce aude; 

reproduce mai ușor ceea ce vede, dar cu ajutor. 

Limbaj și comunicare: Vocabular redus     

Exprimare orală greoaie, incorectă gramatical    

Tulburări de limbaj: are dificultăți în pronunție, inversează sunete, 

pronunță incorect unele sunete și silabe. 

Atenția: tulburări de atenție 

Alte particularități: nu se poate concentra pentru a-și păstra atenția 

asupra unui obiect, asupra unei activități etc. 

Motivația de învățare: nu există o motivație pentru învățare. 

Receptivitatea, participarea și implicarea: inegal, absentă, greu de 

antrenat 

Alte particularități: participă la activități doar în măsura în care îi plac. 

c. Relații sociale: puțin comunicativă     

d. Alte particularități: deși nu este foarte comunicativă, dorește să aibă 

prieteni. Se joacă cu colegii când are ocazia, lucrează în echipă pe măsura 

posibilităților. 

e. Nivelul achizițiilor școlare (deprinderi, interese)  

- Deprinderi de citit: slabe 

- Deprinderi de scris: slabe 

- Deprinderi de calcul: absente 

IV. Rezultate școlare și extrașcolare ale elevului 

a. Discipline la care a obținut rezultate deosebite:  -  

b. Rezultate deosebite obținute la activități extrașcolare:  -  

Factori explicativi ai reușitei școlare și ai dificultăților întâmpinate pe 

parcursul programului școlar: eleva întâmpină dificultăți din cauza deficienței 

mentale ușoare cu care a fost diagnosticată. 

V. Traseul educațional 

Programe educaționale / pregătire școlară după vârstă: 

 Nu a frecventat grădinița. 

 Denumirea instituției: Școala … Pașcani 
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 Perioada: 2017-2019 

 Observații: la cererea părinților a repetat clasa pregătitoare 

Activități de sprijin anterioare și prezente (în grădiniță sau școală): 

Activități de recuperare, reabilitare, inclusiv extrașcolare, 

desfășurate în centre / clinici: în anii anteriori nu a participat la activități de 

recuperare, reabilitare. 

Comportamentul în timpul activităților școlare anterioare și prezente: în 

clasa pregătitoare nu a reușit să acumuleze cunoștințele specifice, de aceea, la 

recomandarea învățătorului și a profesoruluim psihopedagog părinții au făcut o 

cerere pentru ca eleva M. B. să repete clasa pregătitoare, în speranța că aceasta 

va acumula cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice. 

 

Observații și recomandări, inclusiv privind forma de școlarizare: Școală 

generală cu curriculum adaptat 

 

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT 

 

Nume și prenume: M. B.  

Locul și data nașterii: Pașcani, 18.07.2009 

Instituția integratoare: Școala …. Pașcani (unde învață eleva) 

Clasa: I 

Echipa de caz: învățător 

                         profesor psihopedagog 

Problemele cu care se confruntă elevul: 

 La nivel cognitiv: vocabularul este sărac, are posibilităţi de exprimare 

reduse, vorbire rară, ezitantă, încetinită; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de 

grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică; inversiuni de litere, confuzii 

între consoanele surde şi sonore,, p-b-d’’. 

 La nivel psihomotor: eleva prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor 

şi mişcărilor sale corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar 

întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-

motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. Schema 

corporală este structurată parţial corect iar lateralitatea fixată. 

 La nivel socio-afectiv: eleva are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul 

de repede unor reguli şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale, însă în 

privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost minime. Se deplasează singur 

de acasă la şcoală şi invers. Comunică cu colegii şi cu prietenii atât cât să 

realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune. 

 La nivel comportamental: nu sunt probleme la nivel comportamental 
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Tipul de program propus: de recuperare a cunoștințelor 

Perioada de implementare a programului: anul școlar 2019 - 2020 

Domeniile vizate: comunicare în limba română 

                             matematică și explorarea mediului 

Nivel constatat la evaluările inițiale:  

 După aplicarea testelor inițiale, după observarea sistematică a elevei s-a 

constatat că aceasta are lacune în cunoștințe atât la comunicare în limba română 

cât și la matematică și cunoașterea mediului: 

- vocabular foarte sărac; 

- cuvinte pronunțate incorect; 

- răspunsurile sunt monosilabice și incomplete; 

- nu păstrează firul logic al întâmplărilor în povestirea orală; 

- capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu 

comanda verbală; 

- scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, 

pierde rândul; 

- recunoaște culorile; 

- nu recunoaște cifrele; 

- nu asociază numărul cu mulțimea corespunzătoare de obiecte; 

- recunoaște părțile corpului și unele reguli pentru o viață sănătoasă. 

 

Obiectiv generale: - reducerea și eliminarea lacunelor din cunoștințele elevei 

Obiective specifice:  

- dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral 

- dezvoltarea capacității de exprimare orală 

- dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris 

- dezvoltarea capacității de exprimare scrisă 

- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii  

- dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme  

- utilizarea limbajului matematic în comunicarea orală 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Comunicare în limba română 

Matematică și explorarea mediului 

PERIOADA DE INTERVENȚIE: parcursul anului școlar 2019 - 2020 
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CONCLUZII 

 

Acest program individualizat de recuperare urmărește:   

 recuperarea laturilor disfuncţionale; 

 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de 

comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială);   

 consilierea comportamentală; 

 antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a o stimula; 

 antrenarea elevei Sîn activităţi extracurriculare; 

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi; 

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic; 

 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi 

propoziţiilor; 

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu; 

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 

Pe lângă activitățile efectuate de către învățător, sunt efectuate și activități 

de către profesorul psihopedagog pentru reducerea dificultăților de invățare și 

pentru dezvoltarea proceselor psihice, a trăsăturilor de personalitate din 

domeniul afectiv și motivațional, a deprinderilor de muncă individuală. 

Se încearcă și implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copiii în 

asimilarea unor cunoștințe esențiale: cunoașterea mediului, coordonare spațio-

temporală, dezvoltarea limbajului și a vocabularului, abilități de relaționare 

socială. 

 

Bibliografie: 

1. Alois, Gherguț, Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura 

Polirom, 2016; 

2. Alios, Gherguț, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura 

Polirom, 2001; 

3. Oprea Crenguta, Strategii didactice interactive - repere teoretice și 

practice, Editura Didactică și Pedagogică, 2006. 
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Case Study 

 
 

     The present case study aims to identify the individual developmental 

characteristics of a pupil with special educational needs, as well as to develop a 

set of tools for the coordinated organisation and implementation of the 

educational process required in such a context. 

      Thus, following the psycho-pedagogical assessment, the educational needs 

complementary to the general objectives are designated, i.e. activities to reduce 

learning and writing difficulties, to develop psychological processes, 

personality traits in the affective and motivational field, as well as individual 

work skills. 

For these measures to be effective there must be close cooperation between 

the teacher, the educational psychologist and the family, a strong and 

interdependent triad. 
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Rolul petrolului în economia mondială 

Prof. dr. Spiridon Lucian 

MOTTO 

„Cine va avea petrolul va avea stăpânirea”- Henry Berenger, notă 

diplomatică transmisă lui Clemenceau la 12 decembrie 1919, în preajma 

conferinţei franco-britanice  asupra viitorului Europei Orientale şi Asiei Mici 

Secolele XIX-XXI au produs la nivel naţional, european şi mondial 

transformări majore la nivelul economiilor, societăţii şi a mentalităţilor. 

Societăţile moderne au fost şi  sunt influenţate de transformările economice 

mult mai profund mai cu seamă de accesul la resurse energetice sau lipsa 

acestora. O dată cu revoluţia industrială, descoperirea şi perfecţionarea 

motorului a determinat comunităţile umane să caute noi resurse energetice cu 

ajutorul cărora noile invenţii tehnice să fie puse pe deplin în valoare pe multiple 

planuri şi domenii. 

În noul context economic şi geostrategic al secolului al XX-lea, secol în 

care s-au declanşat două conflagraţii mondiale, deţinerea şi accesul la resursele 

de aur negru au reprezentat puncte cheie  ale marilor puteri în elaborarea 

strategiilor politice, militare şi mai ales economice la nivel global.  Dacă în 

prima parte a secolului al XX-lea rezervele de aur negru se aflau în state din 

Europa şi pe continentul american, ulterior descoperirea şi exploatarea noilor 

resurse de petrol din zona statelor arabe, a Golfului au schimbat paradigma 

geopolitică a marilor puteri. În contextul ,, războiului rece”, atragerea noilor 

state deţinătoare de resurse energetice era vitală. Cele două superputeri ale 

perioadei, SUA şi U.R.S.S., au încercat să impună statelor din zona Golfului 

regimuri prietenoase care să permită accesul la noile resurse abia descoperite şi 

supuse exploatării.  

În lupta pentru controlul acestor resurse marile puteri au folosit o gamă 

diversă de mijloace de la influenţarea prin intermediul propagandei până la 

declanşarea sau susţinerea unor conflicte între statele zonei.  Un prim conflict 

care a vizat resursele de petrol a apărut în 1956 în timpul crizei canalului Suez, 

atunci când statele arabe producătoare de petrol au impus un embargo Franţei şi 

Angliei. Astfel, la începutul anilor ‘70 ai secolului al XX-lea şi începutul anilor 
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’80 au avut printre alte evenimente geopolitice războiul de Yom Kippur  dintre 

statul Israel şi statele arabe şi revoluţia islamică din Iran din 1979, în urma 

căreia s-a instaurat regimul Islamic al ayatolahului Khameney au declanşat 

marile crize ale petrolului din secolul al XX-lea cu impact major asupra 

economiilor mondiale şi a deciziilor politice majore. Ca urmare a revoluţiei 

islamice, Iranul a redus exporturile de petrol până la stoparea acestora.  Un alt 

eveniment major cu impact asupra pieţei petrolului la nivel mondial a fost 

războiul declanşat în septembrie 1980 de către Irak contra Iranului. În urma 

acestui conflict, capacitatea de producţie şi transport a scăzut cu 4 milione de 

barili pe zi, iar preţul ajunsese la 34 de dolari per baril. Evenimentele politico- 

militare din anii 1979-1980 care au influenţat piaţa petrolului sunt cunoscute ca 

al doilea şoc petrolier.   

Un alt factor important în luarea deciziilor geopolitice şi economice l-a 

reprezentat şi îl reprezintă OPEC-ul –Organizaţia Ţărilor Exportatoare de 

Petrol
1
, înfiinţată în septembrie 1960 la Bagdad în Irak şi care a influenţat şi 

influenţează piaţa petrolului la nivel global. Astfel, în timpul războiului 

israeliano-arab din 1973, OPEC a majorat preţul petrolului cu 70% şi a redus 

producţia cu 5%. Preţurile barilului de petrol au crescut ca urmare a acestei 

crize cu 130%. Ca urmare a şocului petrolier din 1973, P.I.B. SUA s-a 

contractat cu 2,5%. Conform Centrului pentru Studii Internaţionale şi de 

Strategie criza petrolului a tensionat relaţiile inclusiv între statele occidentale nu 

numai între SUA şi lumea arabă. Acest embargou al OPEC a determinat SUA 

să înfiinţeze Rezerva strategică de petrol, ţinând cont şi de faptul că consumul 

din producţia internă a SUA a crescut cu 50%, iar cererea era în continuă 

creștere. Acest fapt a dus la creşterea importurilor de petrol de către SUA. 

Comparativ, dacă în anii ’50 SUA importa 8 % din necesarul de petrol, în 1973 

petrolul importat şi consumat de piaţă reprezenta 20%, pentru ca în anii ’80 

importurile de petrol ale SUA să reprezinte 31%. Pentru prima dată petrolul era 

folosit ca armă economică şi strategică la nivel global, după al doilea război 

mondial.   

După cele două mari şocuri petroliere din 1973 şi 1980
2
, statele europene 

şi SUA s-au concentrat pe descoperirea de noi zăcăminte în zona Mării 

Nordului şi în zona Alaska pentru a scădea pe cât posibil dependenţa de petrolul 

                                                
1 Pentru mai multe detalii referitoare la importanţa şi rolul OPEC vezi: Organization of the 
Petroleum Exporting Countries, Statute, 2012. 
2 Referitor la impactul crizelor politico economice declanşate de aşa zisele şocuri petroliere vezi: 

Olivia Alecsoiu, Crizele petrolului şi impactul lor asupra celor treizeci de ani glorioşi în  Astra 

Salvensis, VIII ( 2020), no 15, pp. 31-51. 
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venit din lumea arabă. Ca alternativă energetică, s-a dezvoltat energia nucleară. 

La momentul actual, petrolul constitue resursa energetică de bază în sistemul 

energetic mondial, ponderea fiind de 39-40%, iar în unele regiunii ajungând la 

peste 60%. Conform cercetărilor de la sfârşitul anilor ’90  ai secolului al XX-

lea, se estimau 300 mld tone, iar în 2007 se estimaseră 168,6 mld tone. Datorită 

impactului avut asupra societăţii şi activităţii economice a resurselor de petrol, 

impactul războiului din Afganistan, din Ucraina, preţurile volatile din ultima 

perioadă fac ca populaţia globului să fie influenţată zilnic de valoarea aurului 

negru pe bursele mondiale. Făcând referire la războiul din Ucraina declanşat de 

Rusia, ministrul economiei din Franţa a declarat că ,, ne confruntăm cu o criză 

energetică care este cea mai gravă din ultimele decenii. La nivel mondial, cei 

mai mari jucători pe piaţa resurselor de petrol sunt Arabia Saudită cu 400 mln t 

pe an, Rusia cu 370 mln tone şi SUA cu 350 mln tone. Cât priveşte capacitatea 

de rafinare a aurului negru, aceasta este diferit răspândită pe glob cea mai mare 

capacitate având-o statele vest europene, SUA, China etc. Consumul de petrol 

al Chinei
3
  în primul deceniu al secolului al XXI-lea  a crescut cu 290%, pentru 

ca pentru regiunea Asia- Pacific acest consum să crească cu 97,3%. Regiunea 

Asiei şi Oceaniei sunt mari importatoare de petrol, mai cu seamă Japonia cu 

3,953 mil barili pe zi din spaţiul OPEC; Europa de Vest-Germania 2, 107 mil 

barili zi la nivel an 2002; Franţa 1, 607 mil; Italia 1, 610 mil. Aceste ţări 

importă din spaţii geografice diferite atât din Rusia, cât şi din spaţiul arab. Spre 

exemplu, importurile Italiei din lumea arabă sunt de peste 60%, ale Germaniei 

de peste 18%, Franţa peste 40%.  

Conform cercetărilor geologice, cele mai mari cantităţi de petrol sunt în 

zona Golfului Persic, fapt ce a dus la apariţia OPEC, organizaţie producător 

jucător pe marea piaţă de petrol a lumii. Situaţia OPEC pe parcursul secolului 

XXI va fi influenţată de câţiva factori şi anume cel geologic, cel tehnologic şi 

cel geopolitic din zona Golfului. Statele din Golf se află într-o continuă 

rivalitate de ordin economic, politic, religios. La rândul lor, SUA
4
 şi Marea 

                                                
3  Referitor la importanţa în relaţiile internaţionale a Chinei şi influenţa economică global cât şi 

despre posibilele noi conflicte vezi: Robert Kaplan, Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta 

despre conflictele viitoare şi lupta împotriva destinului. Prefaţă de Paul Dobrescu. Traducere 

din limba engleză Mihnea Gafiţa, Editura Litera, Bucureşti, 2015. 
4  Referitor la politica pe multiple planuri ale SUA dea lungul perioadei post război rece până 

azi  vezi printre altele: Francisc Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om . Traducere de 
Mihaela Eftimiu, Editura Paideia, Bucureşti, 1994; Samuel P. Huntington Ciocnirea 

civilizaţiiilor şi refacerea ordinii mondiale. Traducere de Radu Carp. Editura Antet Revolution, 

f. l., 2012.; Jakub J. Grygiel, A. Wess Mitchell, Frontiera Neliniştită. Rivali emergenţi, aliaţi 

vulnerabili şi criza puterii americane. Cuvânt înainte de George Cristian Maior. Traducere din 
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Britanie, pot influenţa politica statelor din Golf şi implicit preţul petrolului. 

Revoltele din lumea arabă din primul deceniu al acestui secol au dus conform 

Departamentului Economic al OCDE la creşteri  ale barilului de petrol până la 

25 de dolari. Conform prevederilor din statutul OPEC, asociaţia  a reuşit să fie 

un actor important de echilibru pe piaţa mondială de petrol, în mod direct sau 

indirect, acţiunile Organizaţiei ducând la dezvoltarea economiilor naţionale pe 

baza veniturilor obţinute din exporturile de petrol. La nivelul pieţei globale de 

petrol, OPEC a reprezentat un succes strategic al statelor arabe în confruntarea 

cu statele occidentale. În acelaşi timp, OPEC a utilizat petrolul ca şi o armă 

neconvenţională. Organizaţia la nivelul pieţei globale de petrol a reprezentat un 

factor de echilibru al puterii între ţările exportatoare şi cele importatoare de 

petrol. Organizaţia a reuşit să asigure astfel un echilibru între ţările exportatoare 

şi cele importatoare. Prin intermediul organizaţiei ţările exportatoare şi-au 

promovat interesele comune reuşind să treacă peste frustrările din relaţiile 

individuale. Dacă OPEC nu ar fi reuşit să aibă acest rol, poate că s-ar fi 

declanşat mai multe şocuri petroliere şi războaie care ar fi avut ca subiect 

principal deţinerea controlului, exploatării şi comercializării aurului negru.  

Resursele de petrol joacă un rol extrem de important pe piaţa energiei, dar ele 

sunt utilizate şi în petrochimie, mase plastice sau domeniu farmaceutic. 

Resursele petroliere supuse comerţului internaţional reprezintă peste 40% din 

tonajul flotei comerciale mondiale. Pe parcursul anilor 2000, preţul petrolului a 

avut momente de scădere, ceea ce a pereclitat economia globală, mai ales când 

preţul acestuia a scăzut sub 35 de dolari barilul. Astfel, în 2015 a existat un 

trend negativ ca preţ, deşi începând cu 2013 ţările producătoare de petrol au 

crescut nivelul cantităţilor exploatate cu 3% şi apoi 5%. Pentru anul 2018 şi 

2019, au crescut exploatările la 1,02 mil barili pe zi, pentru ca în 2020 să fie 60 

mil barili zi, dar cu toate acestea, insuficientă. Un factor important în 

influenţarea preţului petrolului a fost şi relaţia comercială dintre USA şi China, 

iar din februarie 2022 declanşarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. La nivel 

regional sunt state care deţin rezerve de petrol unele dintre ele încă neexploatate 

şi care pot influenţa preţul ţiţeiului, al carburanţilor şi unele decizii regionale. 

Facem referire, în primul rând, la rezervele descoperite în Marea Neagră, dar şi 

rezervele de hidrocarburi din zona Caucazului Georgia, Azerbaijan, Turcia. În 

ceea ce priveşte rezervele de petrol din Marea Neagră, o parte dintre ele se află 

în zona economică exclusivă a României ca urmare a procesului câştigat la 

                                                                                                                             
limba engleză de Ondine Cristina Dascăliţa, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2018. Robert 

Kaplan, Revenirea lumii lui Marco Polo. Război, stategie şi interese americane în secolul XXI. 

Traducere din limba engleză de Irina Manea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2019. 
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Haga de către statul român, însă legislaţia restrictivă, sincopele legislative au 

făcut ca aceste resurse energetice vitale economiei naţionale să nu fie până 

acum exploatate, România importând gaze naturale în continuare din Federaţia 

Rusă într-un procent destul de redus. Într-o economie tot mai globală, bazată pe 

utilizarea noilor tehnologii accesul la resursele energetice este vital.  

Petrolul şi produsele derivate din aurul negru influenţează economiile 

mondiale, deciziile politice şi investiţionare ale marilor puteri, dar şi a 

giganţilor economici. Din cauza accesului la resursele de petrol, s-au declanşat 

războaie care au influenţat soarta omenirii. Mirosul aurului negru şi a 

beneficiilor financiare şi geopolitice aduse de acesta au determinat marile puteri 

să declanşeze conflicte, au apărut crize economice şi sociale care au influenţat 

soarta omenirii. Un caz aparte a fost cel al războiului din Golf de la începutul 

anilor ’90
5
 contra Irakului, stat cu resurse importante de petrol şi care putea 

influenţa preţul acestuia. O situaţie asemănătoare a fost şi în cazul conflictului 

dintre Georgia şi Federaţia Rusă sau între Federaţia Rusă şi Azerbaijian state cu 

importante resurse de petrol. Construirea mai multor gazoducte care să 

transporte petrol şi gaze din zona caucaziană spre Europa de vest au dus la 

creşterea surselor alternative altele decât Federaţia Rusă sau OPEC. Astfel, 

preţului barilului de petrol a oscilat foarte mult fiind influenţat de cantităţile 

extrase şi exportate pe piaţă de noii jucători, fapt ce a dus la creşterea 

independenţei energetice a mai multor state. Ca urmare a invaziei Rusiei în 

Ucraina la sfârşitul lunii februarie, preţul petrolului pe pieţele internaţionale a 

depăşit 100 de dolari per baril, ceea ce a bulversat atât economiile naţionale, cât 

şi economia globală.  

În noul context, se caută noi surse alternative de energie măcar pentru o 

perioadă de timp pentru a tempera bursa petrolului şi a influenţa deciziile 

politice. În situaţia României, pe lângă rezervele din Marea Neagră au fost 

descoperite recent noi zăcăminte în judeţul Buzău, la Caragele, zăcăminte care 

ar oferi României independenţă energetică până la 3 ani de zile. Conform 

estimărilor, primele resurse extrase de la Caragele vor fi valorificate în 2023. 

Conform specialiştilor, zăcământul de la Caragele este depăşit doar de 

zăcământul Neptun din Marea Neagră. Se estimează că la Caragele, cantitatea 

existentă ar depăşi 30 miliarde de metri cubi, zăcământul având o lungime de 

35 de km şi se află la 4000 metri adâncime.  După estimările din anii 2007-

                                                
5 Pentru mai multe detalii referitoare la conflictele care au avut ca motiv controlul resurselor  de 

petrol la nivel mondial cât şi rolul avut de marii producători de petrol vezi şi Cristian Braghină, 

Ionel Muntele, Geografie economică  mondială, f.e., f.l, 2005, pp. 73-78. 



Repere cultural-educaționale 
                                                                       

PROF. DR. LUCIAN SPIRIDON 

 

Nr. 9 – Decembrie 2022                                                                                                     228 

2008, piaţa de petrol din România avea o valoare de 9 mld euro. Conform 

analiştilor economici, industria petrolieră din România contribuie cu 1,8 la 

P.I.B. României. La nivel mondial estimările actuale arată că România ocupă 

locul 45 în lume cu rezerve de 600 milioane de barili.  

 

 Statele europene producătoare de petrol 

 

 

 

The Role of Oil in the World Economy 

 
           The 19th and 21st centuries brought about major changes in national, 

European and global economies, societies and mentalities. Modern societies 

have been, and are still being, influenced by economic transformations, 

especially by the access to energy resources or the lack of them. Along with the 

industrial revolution, the discovery and refinement of the motor has led human 

communities to seek new energy resources with which new technical inventions 

can be fully exploited in many areas and fields. 

                 Oil and products derived from black gold influence world economies, 

political and investment decisions of great powers, but also of the economic 

giants. Access to oil resources has sparked wars that have influenced the fate of 

mankind. The smell of black gold and the financial and geopolitical benefits 

brought by it led the great powers to start conflicts, and economic and social 

crises emerged that influenced the fate of mankind. A special case was that of 
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the Gulf War in the early 1990s against Iraq, a state with significant oil 

resources and which could influence the price of oil. A similar situation was 

also seen in the conflict between Georgia and the Russian Federation or 

between the Russian Federation and Azerbaijan, states with significant oil 

resources. The construction of more pipelines to transport oil and gas from the 

Caucasus area to Western Europe has led to an increase in alternative sources 

other than the Russian Federation or OPEC. The price of a barrel of oil has thus 

fluctuated greatly, influenced by the quantities extracted and exported to the 

market by the new players, a fact which has led to an increase in the energy 

independence of several countries. Following Russia’s invasion of Ukraine at 

the end of February, the price of oil on international markets exceeded $100 per 

barrel, a fact which has shaken both national economies and the global 

economy. 

                 In the new context, new alternative sources of energy are being 

sought, at least for a while, to temper the oil market and influence political 

decisions. In Romania’s case, in addition to the Black Sea reserves, new 

deposits have recently been discovered in Buzău County, at Caragele, which 

would provide Romania with energy independence for up to three years. 

According to estimates, the first resources extracted from Caragele will be 

exploited in 2023. According to specialists, the Caragele deposit is second only 

to the Neptun deposit in the Black Sea. It is estimated that at Caragele the 

existing quantity would exceed 30 billion cubic meters, the deposit having a 

length of 35 km and is located at a depth of 4000 meters. According to 

estimates from 2007-2008, the Romanian oil market was worth €9bn. 

According to economic analysts, Romania’s oil industry contributes 1.8 % of 

Romania’s GDP. At world level, current estimates show that Romania ranks 

45th in the world with reserves of 600 million barrels. 
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